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PREFÁCIO 

Este livro é a 5ª edição de um projeto que teve início em 1983. Depois do treinamen
to profissional, meu interesse voltou-se para o exame físico ortopédico e neurológico. 
Em minha pesquisa, descobri que, com o passar do tempo, muitas das descrições de 
testes eram alteradas, e que essas descrições alteradas estavam sendo ensinadas aos 
alunos. Isso se tornou evidente após a publicação de cada uma das edições anteriores 
deste livro, pois recebia correspondência de instrutores, alunos e profissionais apon
tando algumas inconsistências na descrição de certos testes em relação à de outros au
tores. Como se pode ver, essa situação acaba levando a erro de interpretação dos pro
cedimentos de exame físico, o que, se interpretados incorretamente, por sua vez, aca
ba levando a erro diagnóstico. Esses são alguns dos problemas quando os testes de 
exame físico não são padronizados. 

Esforcei-me ao máximo para buscar a literatura e tentar encontrar a descrição ori
ginal de cada teste. A descrição original mais antiga de um dos testes deste livro é de 
1864. Trata-se do teste de Lasegue, que alguns autores compararam ao clássico teste de 
levantamento da perna reta. Com o passar do tempo, a descrição foi alterada, e alguns 
autores erroneamente os têm descrito como se fossem sinônimos. 

Nesta edição, mudei a escala de sensibilidade/ confiabilidade para evidenciar as 
novas pesquisas, e escolhi a Escala Funcional da Melhor Prática (Best Practice Utility 
Scale, BPUS). 

Além disso, foram incluídos vídeos online (com legenda em português). Quan
do apresentei este projeto, originalmente quis mostrar em vídeo todos os testes deste 
livro, de forma que o leitor pudesse ver cada teste sendo executado, mas isso seria 
muito redundante. Então, decidi que uma abordagem melhor seria executar um exa
me de rastreamento completo para cada região, o que forneceria uma base para a es
colha do teste em um exame típico de determinada região. Além disso, ao longo dos 
capítulos, indico com este ícone .li todos os testes que podem ser vistos nos vídeos 
online. 

Espero que esta edição seja uma ferramenta valiosa para potencializar suas ha
bilidades no exame físico, o que, em última instância, reforçará o bem-estar de seus 
pacientes. 

Joseph J. Cipriano, D.C. 
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INTRODU """'ÃO À VALIDADE E À 
CONFIABILIDADE BASEADAS EM 

EVIDÊNCIA DOS PROCEDIMENTOS 
DEE ,......ME FÍSICO 

Os procedimentos do exame físico ortopédico e neurológico são uma parte integral 
do exame clínico. As queixas musculoesqueléticas e neurológicas são problemas co
muns, frequentemente vistas em muitos consultórios médicos. Os procedimentos 
completos de anamnese e de exame físico são a base de qualquer avaliação musculo
esquelética e neurológica. As modalidades avançadas de imagens também fazem par
te integral do processo de avaliação. Devido à preferência das imagens avançadas 
como a imagem por ressonância magnética (IRM), os procedimentos de exame físico 
têm sido menos favorecidos em pesquisa do que os testes diagnósticos avançados. Se 
mais pesquisas fossem conduzidas sobre os procedimentos de exame clínico, muitas 
das provas diagnósticas atuais poderiam se tornar desnecessárias. 

Devido a essa falta de pesquisa, a validade e a confiabilidade de muitos testes 
ortopédicos e neurológicos comuns não estão documentadas. A literatura é cheia de 
descrições de vários testes, mas pouco existe para guiar na orientação da validade e da 
confiabilidade da maioria dos procedimentos de teste. Quando há literatura sobre a 
validade e a confiabilidade dos testes comuns, os resultados variam muito de estudo 
para estudo.1 Infelizmente, não há um padrão ouro verdadeiro para avaliar os pro
cedimentos de exame físico. Dito isso, tais procedimentos não devem ser desvalo
rizados, mas mais pesquisas são necessárias para entender melhor cada teste e, em úl
tima instância, contribuir para uma padronização dos procedimentos de exame fí-

• 
SICO. 

, , 
ACURACIA DIAGNOSTICA 

A pesquisa disponível e que aborda a acurácia diagnóstica dos procedimentos de exa
me físico deve ser bem projetada e de alta qualidade. A qualidade dos estudos sobre os 
procedimentos de exame físico é muito variável. A comunidade científica tem produ
zido algumas ferramentas para ajudar na crítica e na qualidade das publicações sobre 
a pesquisa de procedimentos de exame físico.2•3•4 Um dos métodos usados foi criado 
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por Whiting et al.,5 chamado de avaliação da qualidade dos estudos de acurácia diag
nóstica (QUADAS, em inglês) (Tab. 1). O método foi desenvolvido para avaliar a qua
lidade dos estudos de pesquisa envolvendo a acurácia diagnóstica. O QUADAS envol
ve a pontuação de 14 componentes de estudos individuais. Cada passo é pontuado 
com um "sim': "não'' ou <<incerto': Um escore de sete ou mais com respostas <<sim" in
dica um estudo de alta qualidade; aqueles escores abaixo de 7 indicam estudos de bai
xa qualidade. A ferramenta QUADAS oferece um formato no qual o leitor pode veri-

TABELA 1 Ferramenta para avaliação da qualidade dos estudos de acurácia diagnóstica 
(QUADAS) 

1. O espectro dos pacientes foi representativo dos pacientes que receberão o teste na rotina? 
S N INCERTO 

2. Os critérios de seleção foram claramente descritos? 
S N INCERTO 

3. O padrão de referência provavelmente classifica a condição direcionada corretamente? 
S N INCERTO 

4. O período entre a aplicação do padrão-ouro e o teste em avaliação foi curto o suficiente para 
que se tenha razoável segurança de que não houve mudanças na situação entre os dois testes? 
S N INCERTO 

5. A amostra total ou uma seleção randomizada da amostra recebeu verificação do diagnóstico 
pelo padrão-ouro? 
S N INCERTO 

6. Os pacientes receberam o mesmo teste como padrão-ouro, independentemente do resultado 
obtido pelo teste em avaliação? 
S N INCERTO 

7. O teste padrão-ouro era independente do teste em avaliação (ou seja, o teste em avaliação não 
constituiria parte do padrão-ouro)? 
S N INCERTO 

8. A execução do teste em avaliação foi descrita com suficientes detalhes, permitindo a sua 
reprodução? 
S N INCERTO 

9. A execução do teste padrão-ouro foi descrita com suficientes detalhes, permitindo a sua 
reprodução? 
S N INCERTO 

10. Os resultados do teste em avaliação foram interpretados sem o conhecimento dos resultados 
do teste padrão-ouro? 
S N INCERTO 

11. Os resultados do teste padrão-ouro foram interpretados sem o conhecimento dos resultados 
do teste em avaliação? 
S N INCERTO 

12. Os dados clínicos disponíveis para o laboratório foram os mesmos que são usados na prática 
rotineira? 
S N INCERTO 

13. Os resultados indefinidos ou intermediários dos testes foram relatados? 
S N INCERTO 

14. As perdas do estudo foram explicadas? 
S N INCERTO 

Uma vez que a qualidade de estudo seja avaliada com base nos critérios como QUADAS, podemos 
então considerar a validade, a confiabilidade, a especificidade e a sensibilidade. 
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ficar a validade dos estudos que tentam avaliar os procedimentos de teste do diagnós
tico físico. 

VALIDADE 

A validade dos procedimentos do exame físico é avaliada de duas formas. Primeiro, é 
a validade interna do teste ou do procedimento. Isso incluiria as conclusões a partir 
dos dados das pesquisas, obtidos de um estudo que represente e valide corretamente 
a pergunta clínica que está sendo pesquisada. 

A validade externa fica fora do contexto de pesquisa e situa-se no contexto clí
nico, baseada na rotina clínica do mundo real. As conclusões do estudo podem ser 
transferidas para o contexto clínico e os desfechos são os mesmos? Muitos fatores, 
como os erros no delineamento do estudo, a pesquisa demasiadamente simplificada, 
os erros de medida, as características clínicas e demográficas da população em estudo 
podem influenciar a acurácia e a validade, tanto interna quanto externa. 

CONFIABILIDADE 

A confiabilidade é o conceito da reprodutibilidade. Os resultados do estudo podem 
ser replicados e reproduzem de forma consistente a mesma conclusão encontrada no 
estudo? A precisão, que é parte do fator de confiabilidade, é a uniformidade e a con
sistência dos dados, e é afetada pelo erro aleatório. Se o erro aleatório no estudo for 
alto, então a precisão do estudo é baixa. 

A confiabilidade deve levar em consideração a reprodutibilidade intra e intero
bservador. A reprodutibilidade intraobservador requer que medidas repetidas sejam 
reproduzíveis por um único observador. A reprodutibilidade interobservador requer 
que medidas repetidas do mesmo evento sejam reproduzidas por observadores em se
parado. 

Depois de determinar a validade e a confiabilidade, o próximo passo é averiguar 
a sensibilidade e a especificidade do procedimento. 

SENSIBILIDADE E ESPECIFICIDADE 

A sensibilidade e a especificidade são determinadas pelos dados que incluem os posi
tivos verdadeiros, os negativos verdadeiros, os falso-positivos e os falso-negativos. 

a) Um positivo verdadeiro indica que o teste ou o procedimento é positivo e que o 
paciente realmente tem a patologia que a manobra tenta revelar. 

b) Um falso-positivo indica que o teste ou o procedimento é positivo e que o pacien
te não tem a patologia que a manobra tenta revelar. 

c) Um falso-negativo indica que o teste ou o procedimento é negativo e que opa
ciente tem a patologia. 

d) Um negativo verdadeiro indica que o teste ou o procedimento é negativo, e opa
ciente não apresenta a patologia. 
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A sensibilidade indica a capacidade do teste em identificar lesão ou doença. Para 
o teste ser altamente sensível à presença de lesão ou doença, um teste positivo teria um 
desfecho que inclua um positivo verdadeiro (a) e um falso-negativo (c). 

Sensibilidade = (a) + ( c). 

A especificidade indica a capacidade do teste em identificar a ausência da lesão 
ou doença. 

Para o teste ser altamente específico à ausência de lesão ou doença, um teste ne
gativo teria um desfecho que incluísse um falso-positivo (b) e um negativo verdadei
ro (d). 

Especificidade = (b) + (d). 

RESUMO 

A 

A avaliação dos procedimentos de exame físico por meio de estudos de alta qualidade 
nos fornece melhor evidência clínica sobre o valor individual dos testes e procedi
mentos. Isso levará o profissional a escolher testes que sustentarão mais acuradamen
te o diagnóstico. 

A prática baseada em evidência deve combinar o conhecimento clínico com a me
lhor evidência clínica disponível. Isso deve incluir uma busca na literatura, a avaliação 
da literatura, a integração da literatura com a sua experiência clínica e as circunstâncias 
únicas do paciente, a implementação dos achados e a avaliação do desfecho. 

A obtenção de um diagnóstico preciso requer uma abordagem lógica sistêmica 
que é baseada no conhecimento, na experiência e nas habilidades interpessoais do 
profissional. A meta do profissional é diagnosticar acuradamente a condição dopa
ciente e tratar de maneira eficaz a condição com base em parâmetros seguros basea
dos em evidência. 
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Urna compreensão abrangente dos princípios anatômicos e biornecânicos fornece a 
base para a avaliação precisa das condições ortopédicas e neurológicas relacionadas. 
O conhecimento desses princípios é necessário para entender a relação entre a estru
tura e a função, e para entender o seu papel ao avaliar a disfunção ortopédica e neu
rológica. O examinador deve também estar familiarizado com as variantes anatômi
cas e biornecânicas que podem ser normais em um determinado paciente. 

Este texto trata primariamente dos procedimentos de exame físico, que são par
te integral de qualquer exame ortopédico ou neurológico relacionado. A avaliação 
completa não fica limitada ao exame físico: inclui outros procedimentos padroniza
dos, corno a radiografia simples, a tomografia computadorizada (TC) e a imagem por 
ressonância magnética (IRM). O profissional deve executar o protocolo adequado 
para avaliar a condição do paciente. 

Este capítulo discute o protocolo indicado para avaliar os problemas ortopédi
cos e neurológicos relacionados. Esses procedimentos, quando seguidos corretamen
te, permitem ao profissional juntar as partes de um quebra-cabeça, de forma que pos-



20 Joseph J. Cipriano 

sa visualizar o quadro que, nesse caso, é a condição do paciente. Cada pedaço do 
quebra-cabeça é análogo à informação coletada em cada procedimento particular no 
protocolo de avaliação clínica. O protocolo da avaliação clínica é mostrado no Qua
dro 1.1. 

QUADRO 1.1 Protocolo de avaliação clínica 

• História do paciente 
• Inspeção e observação 
• Palpação 
• Amplitude de movimento 
• Testes ortopédicos e neurológicos 
• Imagens diagnósticas 
• Teste funcional 

Durante a avaliação clínica, é necessário documentar os achados. O método 
mais comum para registrar o resultado da avaliação é um método orientado de regis
tros de problemas que usa uma anotação em forma de SOAP (subjetivo, objetivo, ava
liação, plano) (Quadro 1.2). 

QUADRO 1.2 Notas SOAP 

Subjetivo 
Objetivo 

A porção subjetiva é avaliada com a história relatada pelo paciente 
A porção objetiva é avaliada pela observação e por testes especiais que medem 

um componente objetivo 
Avaliação A avaliação é baseada na compilação dos achados subjetivos e objetivos e no 

exame 
Plano 

, 

O plano pode incluir opções adicionais de testes e/ou de tratamento 

O protocolo de avaliação clínica é um sistema completo, organizado e reprodu
zível. Esse protocolo é uma ferramenta essencial para avaliar os distúrbios musculo
esqueléticos e neurológicos. 

HISTORIA DO PACIENTE 

Uma história completa é um dos aspectos mais importantes do protocolo de avaliação 
clínica. Uma história completa e abrangente é inestimável ao avaliar a condição do 
paciente. Às vezes, uma história isolada pode levar ao diagnóstico correto. O exami
nador deve colocar ênfase no aspecto da história do paciente que tiver a maior signi
ficância clínica. Embora concentrado na área de maior significância clínica, o exami
nador não deve deixar de obter toda a história do paciente, mesmo se não parecer re-
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levante no momento. Pode haver um momento, durante a avaliação clínica, em que a 
informação aparentemente irrelevante será bastante útil. 

A história pode também ajudar a determinar o tipo de personalidade do pacien
te e a sua capacidade ou vontade de seguir as instruções. Os pacientes que apresenta
rem urna história de busca de um número irregular de profissionais para o mesmo 
distúrbio e que receberam pouca ou nenhuma ajuda deles podem estar pouco dispos
tos ou incapazes de executar certas funções para melhorar a sua condição. 

É importante que o examinador mantenha o paciente focado no problema e de
sencoraje a dispersão da condição apresentada. Para obter urna boa história, é essen
cial escutar cuidadosamente as preocupações do paciente sobre o seu problema e as 
suas expectativas em relação ao diagnóstico e ao tratamento. Ao adquirir informação 
do paciente, o examinador não deve levar o paciente a responder perguntas do tipo 
"esse movimento é doloroso"? Em vez disso, o examinador deve dizer algo corno "o 
que você está sentindo com esse movimento?''. 

A história deve se concentrar, mas não ficar limitada à queixa principal do pa
ciente, à história pregressa, à história familiar, à história ocupacional e à história so
cial. A obtenção da história deve ser realizada em dois passos: 

Anamnese fechada 

O primeiro passo é um formato fechado de perguntas e respostas, no qual o paciente 
responde a perguntas diretas. Esse passo pode ser realizado em um formulário escrito 
que o paciente preenche. 

Anamnese aberta 

Depois de a história fechada ser completada, o paciente e o examinador devem iniciar 
um diálogo aberto para discutir a condição do paciente. Urna história fechada pode 
levar o examinador ao problema do paciente, mas pode não abordar os medos ou as 
preocupações do paciente em relação a essa condição. O paciente pode também ter 
outros problemas direta ou indiretamente relacionados à queixa de apresentação que 
podem não ser abordados com urna história fechada. 

Urna história aberta pode empreender um formato de discussão em que o exami
nador e o paciente fazem perguntas entre si. Desse modo, o examinador adquire infor
mação extra e necessária sobre o paciente e a sua queixa. Todos os aspectos da queixa do 
paciente devem ser explorados e avaliados em sua totalidade. O examinador deve desen
volver urna boa empatia com o paciente, mantendo-o focado no problema de apresen
tação e desencorajando tópicos irrelevantes. A regra mnemônica, em inglês OPQRST, 
(aparecimento, considerações provocativas ou paliativas, qualidade da dor, irradiação, 
local e intensidade, tempo) pode ser incorporada nessa avaliação (Quadro 1.3). 

Quando o examinador tiver determinado todos os aspectos da queixa de apre
sentação, é hora de focar na história. O paciente teve problemas prévios com essa ou 
outra queixa? Essa informação pode ajudar na avaliação do problema e oferecer pistas 
em corno tratá-lo. 
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QUADRO 1.3 Regra mnemônica OPQRST 

• Aparecimento da queixa (onset) 
• Considerações provocativas ou paliativas (provoting) 
• Qualidade da dor 
• Irradiação (radiating) para uma área em particu lar 
• Loca l (site) e intensidade da queixa 
• Intervalo de tempo (time) da queixa 

A história familiar pode dar uma pista sobre a propensão do paciente em herdar 
doenças familiares. Um número significativo de problemas neurológicos e muitos 
problemas ortopédicos podem ser localizados nos membros da família. 

As histórias ocupacional e social também são importantes, porque podem levar 
ao fator que causou o problema do paciente, como uma síndrome por esforço repetiti
vo. Elas também podem ajudar a determinar se a condição do paciente responderá mais 
favoravelmente caso o paciente se recuse a executar certos trabalhos ou funções sociais. 
Por exemplo, os atos de erguer-se, inclinar-se e jogar tênis ou golfe podem ser contrain
dicados. O paciente pode também precisar ser treinado para outros tipos de trabalho. 

- -OBSERVAÇAO E INSPEÇAO 

Pele 

Observar o aspecto geral e a condição funcional do paciente. Notar o biotipo (magro 
ou obeso, baixo ou alto) e os desvios posturais no aspecto geral, na marcha, na defesa 
muscular, nos movimentos compensatórios ou substitutos e nos dispositivos de auxí
lio para a condição funcional. 

A inspeção deve ser dividida em três camadas: pele, tecido subcutâneo e estru
tura óssea. Cada camada tem as suas próprias características especiais para determi
nar a patologia ou a disfunção subjacente. 

A avaliação da pele deve começar com os achados comuns e óbvios, como equimoses, 
fibroses e evidência de trauma ou cirurgia. Após, buscar alterações na cor, seja de al
terações vasculares que acompanham a inflamação, ou por deficiência vascular, como 
palidez ou cianose. Regiões de áreas pigmentadas grandes, castanhas e/ou pilosas, es
pecialmente próximas à coluna, podem indicar um defeito ósseo como a espinha bí
fida. As alterações na textura podem acompanhar as distrofias simpático-reflexas. As 
feridas abertas devem ser avaliadas para uma origem traumática ou insidiosa, que 
pode acompanhar o diabetes. 

Tecido subcutâneo 

As anormalidades do tecido subcutâneo habitualmente envolvem inflamação e edema 
ou atrofia. Ao avaliar um aumento no tamanho, podem ser identificados edema, derra-
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me articular, hipertrofia muscular ou outras alterações hipertróficas. Também se deve 
observar quaisquer nódulos, linfonodos ou cistos. Estabelecer qualquer inflamação ao 
comparar a simetria bilateral no dorso e nas medidas circunferenciais das extremidades. 

Estrutura óssea 

Marcha 

A estrutura óssea deve ser avaliada especialmente quando o paciente apresenta-se 
com uma anormalidade funcional, como desvios da marcha ou uma amplitude de 
movimento alterada. A inspeção óssea na coluna deve ser focada em aspectos como 
escoliose, inclinação pélvica e altura dos ombros. Notar e possivelmente medir as mal
formações nas extremidades que podem ser congênitas ou traumáticas. Dois exem
plos de malformações congênitas são o joelho varo e o joelho valgo. As malformações 
traumáticas incluem uma fratura de Colles consolidada com angulação residual. To
das as estruturas ósseas devem ser visualmente avaliadas na busca de anormalidades e 
documentadas. 

A análise da marcha é importante ao avaliar uma disfunção neurológica e/ou muscu
loesquelética. A marcha é um aspecto importante da inspeção que pode levar a con
clusões diagnósticas específicas. Ela é particular para cada indivíduo; embora existam 
características normais da marcha, o desvio do normal não é necessariamente patoló
gico. Os padrões de marcha disfuncional notados durante a inspeção podem levar a 
um diagnóstico rápido. 

Um ciclo de marcha completo é um evento funcional que ocorre entre o tempo 
que um pé faz contato com o solo até o ponto em que o mesmo pé faz novamente o 
contato com o solo. O ciclo da marcha consiste em dois períodos de tempo. O primei
ro é a fase de apoio, que inclui batida do calcanhar e pé aplainado. É quando o calca
nhar atinge o chão e, então, o antepé fica em contato com o solo, resultando na sus
tentação do membro. O final dessa fase resulta no pé oposto deixando o chão. O pró
ximo período é chamado de fase do balanço. A fase do balanço começa com o pé 
erguido do chão e termina com o contato inicial do pé oposto atingindo o solo. Apro
ximadamente 60o/o do ciclo de marcha ficam na fase de apoio, e 40o/o do ciclo de mar
cha ficam na fase de balanço. A maioria das anormalidades de marcha é produzida 
durante a fase de apoio, porque é a fase em que ocorre a sustentação do peso. 

-PALPAÇAO 

Palpar o paciente junto com a inspeção; as estruturas inspecionadas são as mesmas 
que devem ser palpadas. As camadas são as mesmas para palpação como para a inspe
ção: pele, tecido subcutâneo e estruturas ósseas. 

Ao palpar a pele, começar com um leve toque, especialmente se houver suspeita de 
pressão em nervo. A pressão sobre um nervo pode resultar em disestesia, que pode ser 
sentida pelo paciente como uma sensação de queimação exagerada. 
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Pele 

Avaliar primeiro a temperatura da pele. A temperatura alta da pele pode indicar um 
processo inflamatório subjacente. A temperatura baixa da pele pode indicar uma de
ficiência vascular. Avaliar, também, a mobilidade cutânea para a busca de aderências, 
especialmente depois de cirurgia ou trauma. 

Tecido subcutâneo 

O tecido subcutâneo consiste em gordura, fáscia, tendões, músculos, ligamentos, cáp
sulas articulares, nervos e vasos sanguíneos. Deve-se palpar essas estruturas com mais 
pressão do que na pele. A sensibilidade dolorosa é um queixa subjetiva que deve ser 
notada. Pode ser causada por: 

a) lesão; 
b) patologia que se correlaciona com a sensibilidade dolorosa, como sensibilidade do

lorosa no ligamento supraespinal por tendinite do supraespinal; ou 
c) um componente referido, como a sensibilidade dolorosa na área glútea por uma 

lesão ou patologia lombar. 

Determinar a sensibilidade dolorosa ao aplicar pressão na área e graduá-la de 
acordo com a resposta do paciente (Quadro 1.4). 

Avaliar edema de acordo com a sua origem. Determinar se a inflamação é intra
-articular ou extra-articular. No derrame intra-articular, o líquido é limitado à cápsu
la articular. No derrame extra-articular, o líquido fica nos tecidos circundantes. Várias 
técnicas de palpação são discutidas em detalhe nos capítulos de áreas específicas do 
corpo. 

QUADRO 1.4 Escala de pontuação da sensibilidade dolorosa 

Grau 1 
Grau li 
Grau Ili 
Grau IV 

O paciente rec lama de dor 
O paciente rec lama de dor e geme 
O paciente geme e retira a articulação 
O paciente não permitirá a palpação da articulação 

Existem tipos diferentes de edema, de acordo com o aparecimento e a sensação 
à palpação: 

• se um edema ocorrer logo depois de uma lesão e parecer duro e morno, o edema 
contém sangue; 

• se o edema ocorrer de 8 a 24 horas depois de uma lesão e for amolecido ou espon
joso, o edema contém líquido sinovial; 

• se o edema for duro e seco, é mais provável que seja um calo; 
• se a sensação for de espessamento ou endurecimento, é mais provável que seja um 

edema crônico; 



Pulso 

Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos 25 

• se o edema for mole e flutuante, é mais provável que seja agudo; 
• se a sensação for de dureza, é mais provável que seja osso; 
• se a sensação for espessa e de movimentação lenta, é mais provável que seja um 

edema depressível. 

A amplitude de pulso em certas artérias é importante. O pulso é usado para avaliar a in
tegridade vascular de urna área e faz parte de certos testes para síndrome do desfiladeiro 
torácico, insuficiência arterial e comprometimento vertebrobasilar. 

Estruturas ósseas 

A palpação da estrutura óssea é fundamental para a detecção de problemas de alinha
mento, corno as luxações, os deslocamentos, as subluxações e as fraturas. Quando 
você palpar estruturas ósseas, deve também identificar os ligamentos e os tendões que 
se inserem àquelas estruturas. A sensibilidade dolorosa é um achado importante na 
palpação óssea. Pode indicar um entorse periosteoligarnentar. Também pode indicar 
urna fratura. Os aumentos ósseos habitualmente estão associados à consolidação de 
fraturas e à doença articular degenerativa. 

-AVALIAÇAO DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO 

A avaliação da amplitude de movimentos não é somente urna medida de função, mas 
também urna parte importante da análise biomecânica. A amplitude de movimento é 
avaliada em três tipos separados de funções: movimento passivo, movimento ativo e 

• • A • movimento contra a res1stenc1a. 

Amplitude de movimento passiva 

No movimento passivo, o examinador move a parte do corpo do paciente sem a sua aju
da. Pode produzir urna quantidade significativa de informação sobre a patologia subja
cente. A meta obviamente depende de qual articulação está sendo testada e qual patolo
gia ou lesão é suspeitada. Ao avaliar tal movimento, primeiro é preciso notar se o movi
mento é normal, se está aumentado ou diminuído, e em quais planos. Segundo, notar 
qualquer dor. Classicamente, a dor na amplitude de movimento passiva indica urna le
são capsular ou ligarnentar no lado do movimento e/ ou urna lesão muscular no lado 
oposto do movimento. Vários outros problemas podem ser detectados, dependendo do 
grau de mobilidade e de dor. As seis variações possíveis de dor na amplitude de movi
mento são mostradas no Quadro 1.5. 

Depois de determinar o grau de amplitude de movimento passivo e avaliar a dor, 
deve-se verificar a sensação de final de movimento. Para determinar a sensação de final 
de movimento, mover passivamente a articulação até a extremidade de sua amplitude 
de movimento e então aplicar urna leve pressão adicional na articulação. A qualidade da 
sensação de que isso produz é a sensação de final de movimento, avaliada corno normal 
(fisiológica) ou anormal (patológica) (Tab. 1.1). 
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QUADRO 1.5 Seis variações na amplitude de movimento e dor 

1. A mobilidade normal sem dor indica uma articulação normal sem lesão 
2. A mobilidade normal com produção de dor pode indicar uma entorse ligamentar 

menor ou uma lesão capsular 
3. A hipomobilidade sem dor pode indicar aderência de uma estrutura em particular sendo 

testada 
4. A hipomobilidade com produção de dor pode indicar entorse aguda de um ligamento 

ou lesão capsular. Quando uma lesão for grave, a hipomobilidade e a dor também podem 
ser sinal de espasmo muscular causado por defesa ou por distensão muscular oposta ao 
lado do movimento 

5. A hipermobilidade sem dor sugere ruptura completa de uma estrutura, sem fibras 
intactas onde a dor possa ser produzida. Pode também ser normal se outras articulações 
na ausência de trauma também forem hipermóveis 

6. A hipermobilidade com produção de dor indica uma ruptura parcial, com algumas 
fibras ainda intactas. A pressão normal pelo peso da estrutura que é inserida ao ligamento 
ou à cápsula está sendo exercida. Essa pressão nas fibras intactas pode produzir dor 

Amplitude de movimento ativa 

A amplitude de movimento ativa avalia a função física de urna parte do corpo. Esse 
tipo de variação produzirá informações gerais em relação à habilidade do paciente e a 
vontade de usar a parte. Se, quando solicitado, um paciente não conseguir mover urna 
articulação em um arco completo de movimento, será impossível distinguir se a perda 
da função é causada por dor, fraqueza causada por urna disfunção motora neurológi
ca, rigidez ou falta de vontade consciente do paciente em executar a função completa. 
Por conseguinte, o valor da avaliação da amplitude de movimento ativa em si é vago e 
limitado. O movimento ativo é um teste básico para verificar a integridade do múscu
lo ou músculos usados na ação e do suprimento nervoso que vai ao músculo. Obvia
mente, deve haver integridade da articulação sendo testada para avaliar urna disfunção 
muscular ou neurológica. Essa integridade é mais adequadamente avaliada pela ampli
tude de movimento passiva. 

Ao avaliar o movimento ativo, é importante notar o grau de movimento no pla
no testado, bem corno qualquer dor associada ao movimento. A dor deve ser correla
cionada com o movimento, corno a dor no arco completo ou somente na amplitude 
de movimento extrema. A crepitação também deve ser notada ao executar urna am
plitude de movimento ativa. A crepitação é um som de estalo que habitualmente in
dica aspereza de superfícies articulares ou aumento da fricção entre um tendão e sua 
bainha (causado por edema ou aspereza). 

A amplitude de movimento articular deve ser medida e registrada por meios re
produzíveis geralmente aceitos. Para medir a amplitude de movimento da coluna ver
tebral, o instrumento mais preciso é o inclinôrnetro (Fig. 1.1). Esse instrumento mede 
o deslocamento angular relativo à gravidade, em vez dos arcos. A razão para a medida 
da coluna com o inclinôrnetro é que ela é composta de articulações múltiplas que fun
cionam em uníssono para produzir o movimento. Um dispositivo que mede os arcos, 
corno o goniôrnetro (Fig. 1.2), não consegue distinguir a diferença entre a flexão sa
cral e a flexão lombar na região mais inferior das costas quando o paciente estiver in
clinado para a frente. Nesse caso particular, o inclinôrnetro pode distinguir entre a fle-
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TABELA 1.1 Avaliação da sensação de final de movimento 

Categoria 
Sensações finais de movimento 
fisiológicas normais 

Sensações finais de movimento 
patológicas anormais 

Dura 

Mole 

Firme 

Movimento abrupto de parada dura, 
quando o osso faz contato com 
osso 

Ex., extensão passiva do cotovelo. O 
processo do olécrano se contrai na 
fossa do olécrano 

Quando duas superfícies de corpo se 
juntam, uma compressão mole de 
tecido é sentida 

Ex., flexão passiva do cotovelo. O 
aspecto anterior do antebraço se 
aproxima do músculo bíceps 

Uma sensação firme ou esponjosa 
que cede um pouco quando um 
músculo, ligamento ou tendão é 
estirado 

Ex., flexão de passiva de punho, 
rotação externa passiva do ombro 

Movimento de parada abrupta antes 
do movimento passivo normal 
esperado 

Ex., sensação final dura na flexão 
cervical devido à doença articular 
degenerativa grave 

Uma sensação amolecida resultante 
de sinovite ou edema de tecido 
mole 

Ex., entorse ligamentar 

Uma sensação firme e elástica ao 
movimento com um leve ceder nas 
articulações capsulares 

Ex., ombro congelado 

Elástico, bloqueio Efeito rebote com movimento 
limitado; habitualmente nas 
articulações com um menisco 

Ex., menisco rompido 

Vazio Uma sensação vazia na articulação 
com dor intensa quando movida 
passivamente. O movimento não 
pode ser executado por causa da 
dor 

Ex., fratura, bursite subacromial, 
neoplasia, inflamação articular 

xão lombar verdadeira e sacral ou a flexão do quadril (ver amplitude de movimento 
do inclinômetro nos Caps. 3, 9 e 1 O). Os goniômetros são mais adequados para medir 
a amplitude de movimentos das extremidades. 

Amplitude de movimento resistida 

A amplitude de movimento resistida é útil para avaliar as estruturas musculotendíne
as e neurológicas. É primariamente usada para testar a função neurológica (ver lesões 
de raízes nervosas). Os testes são pontuados de 5 a O, uma escala que foi adotada pela 
American Academy of Orthopaedic Surgeons (Quadro 1.6). 

As lesões musculotendíneas são geralmente mais dolorosas do que causadoras 
de fraqueza. As lesões neurológicas são geralmente mais causadoras de fraqueza do 
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Figura 1.1 
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Figura 1.2 

que dolorosas. As quatro reações gerais relacionadas à dor no teste da amplitude de 
movimento resistida estão listadas no Quadro 1. 7. 

, , , 
TESTES FISICOS, ORTOPEDICOS E NEUROLOGICOS ESPECIAIS 

Testes especiais físicos, ortopédicos e neurológicos são feitos para colocar estresse fun
cional em estruturas teciduais isoladas em termos da patologia subjacente. O teste fí
sico positivo não é diagnóstico em si, sendo uma avaliação biomecânica para ser usa
da como parte de uma avaliação clínica completa. 

Antes de executar certos testes especiais, é preciso assegurar que eles não sejam 
prejudiciais à condição do paciente. O Quadro 1.8 lista as condições em que deve ha
ver cautela ao executar o teste de amplitude de movimento ou os testes físicos espe
ciais ortopédicos e neurológicos. 

Se for determinado que um teste físico especial possa realmente prejudicar o pa
ciente, o teste estrutural e/ ou funcional, como a radiografia, a TC, a IRM ou a eletro
miografia (EMG), deve ser feito antes de qualquer teste físico. 

QUADRO 1.6 Escala de pontuação muscular 

5 Amplitude de movimento completa contra a gravidade com resistência completa 
4 Amplitude de movimento completa contra a gravidade com alguma resistência 
3 Amplitude de movimento completa contra a gravidade 
2 Amplitude de movimento completa com a gravidade eliminada 

(movimento no plano horizontal) 
1 Evidência de contrati lidade leve 
O Nenhuma evidência de contrati lidade 
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QUADRO 1.7 Reações da amplitude de movimento resistida 

1. Forte sem dor produzida é normal e não indica qualquer lesão 
2. Forte com dor produzida pode indicar uma lesão menor de músculo ou tendão 
3. Fraca e indolor pode indicar uma lesão neurológica, que deve ser avaliada com o gráfico 

prévio. Pode também indicar uma ruptura completa de um tendão ou músculo, porque não 
existe qualquer fibra intacta que possa produzir dor 

4. Fraca e com dor pode indicar uma ruptura parcial de um músculo ou tendão, porque fibras 
intactas podem estar comprometidas e produzir dor. Fratura, neoplasia e inflamação aguda 
também são possibilidades 

Os capítulos subsequentes contêm uma coleção de testes físicos ortopédicos e 
neurológicos especiais organizados anatomicamente e subdivididos por entidade 
diagnóstica. Esse sistema é mais adequado para uma avaliação conveniente das condi
ções musculoesqueléticas e ortopédicas e neurológicas. Cada teste ilustra e discute os 
procedimentos para o seu correto desempenho e é acompanhado por uma explicação 
que aponta para os indicadores positivos daquele teste e o seu significado em termos 
de uma patologia ou lesão subjacente. As considerações biomecânicas que podem não 
estar evidentes na interpretação clássica de um teste em particular também são explo
radas. 

Escala funcional da melhor prática (Best Practice Utility Sca/e, BPUS) 

Nesta edição, foi modificada a escala de sensibilidade/confiabilidade para a Escala 
funcional da melhor prática (Best Practice Utility Scale, BPUS) para evidenciar as no
vas pesquisas. Adicionei uma BPUS para cada um dos testes descritos neste texto. 
Para cada diagnóstico apresentado, existem testes múltiplos. Alguns desses testes são 
diagnosticamente mais valiosos do que outros. Além disso, tentei classificar cada tes
te com base na pesquisa atualmente disponível. A escala é numerada de O até 4, com 
1 a 2 sendo de pouco valor diagnóstico; 2 a 3 de valor diagnóstico moderado; e 3 a 4 
com muito valor diagnóstico. Os testes de muito valor diagnóstico devem ser execu
tados primeiro. Isso ajudará a avaliar mais prontamente a condição do paciente. 

QUADRO 1.8 Precauções no exame físico 

• Luxação 
• Fratura não consolidada 
• Miosite ossificante/ossificação ectópica 
• Infecção articular 
• Osteoporose intensa 
• Anquilose óssea 
• Fratura recentemente consolidada 
• Depois de cirurgia 
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, 
IMAGENS DIAGNOSTICAS E OUTROS 
TESTES ESTRUTURAIS ESPECIALIZADOS 

Figura 1.3 

As imagens diagnósticas ou os testes estruturais requerem o uso de equipamentos es
pecializados para visualizar certas estruturas anatômicas. Os procedimentos diagnós
ticos de imagens mais comuns incluem a radiologia simples (raios X), a TC, a IRM e 
a cintilografia esquelética (cintilografia óssea). Cada tipo de teste estrutural pode ser 

mais adequado para visualizar várias estruturas em mo
dos específicos. 

Radiologia simples 

A radiologia simples existe desde 1895, e hoje seus prin
cípios são ainda usados rotineiramente. Os raios X são 
uma forma de energia radiante, que tem um compri
mento de onda curto e pode penetrar muitas substân
cias (Fig. 1.3). 

O raio X é produzido pelo bombardeio de um 
alvo de tungstênio com um feixe de elétrons no tubo de 
raios X. A radiografia simples demonstra cinco densida
des básicas: ar, gordura, tecido subcutâneo, osso e metal. 
As estruturas anatômicas são vistas nas radiografias 
como contornos inteiros ou como parte de diferentes 
densidades teciduais. Essas diferenças nas densidades 
são fundamentais para determinar o estado normal ou 
patológico dos tecidos mostrados no ftlme radiográfico. 
O osso é o melhor tecido para ser visto nas radiografias 
simples. 

Tomografia computadorizada 

A tomografia computadorizada é uma técnica de imagens transversais que usa raios 
X como a sua energia (Fig. 1.4). Um computador é usado para reconstruir uma ima
gem transversal a partir das medidas da transmissão de raios X. A maioria das unida
des de TC permite uma espessura de corte entre 1e10 mm, sendo geralmente limita
do ao plano axial. A TC é mais adequada para detalhes ósseos e demonstração de cal
cificações. Os defeitos do disco intervertebral podem também ser visualizados na TC, 
mas não tão bem como na IRM. 
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Figura 1.4 

Imagem por ressonância magnética (IRM) 

A IRM também é uma técnica de imagens transversais (Fig. 1.5). Essa técnica usa 
campos magnéticos e ondas de rádio em vez de raios X para produzir as suas imagens. 
A IRM é baseada na capacidade do corpo de absorver e emitir ondas de rádio quando 
está em um campo magnético forte. A absorção e a liberação dessa energia são dife
rentes e detectáveis em cada tipo individual de tecido. Consequentemente, a IRM é 
inestimável em fazer o contraste de estruturas de tecidos moles em muitos planos, 
sem o uso de radiação ionizante. Ela demonstra mal os detalhes de densidade óssea ou 
calcificações; essa é uma vantagem da TC. A IRM é superior para visualizar um disco 
intervertebral ou outra estrutura de tecidos moles para a busca de patologia. 

Pacientes com quaisquer implantes ou fragmentos de metálicos (p. ex., marca
-passos cardíacos, bombas de insulina, clamps vasculares, grampos de pele, projéteis 
ou estilhaços) são aconselhados a não serem submetidos à IRM por causa do forte 
campo magnético emitido pelo dispositivo. Esse campo pode mover ou desalojar im
plantes ou objetos metálicos em um indivíduo cujo corpo esteja sendo examinado. 
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Figura 1.5 

Mielografia 

A mielografia introduz uma pequena quantidade de meio de contraste hidrossolúvel 
no espaço subaracnóideo (Fig. 1.6). Radiografias simples da coluna são então obtidas 
para avaliar os defeitos do canal vertebral, como a estenose vertebral, as lesões de me
dula espinal e as rupturas durais. 

Cintilografia óssea 

A cintilografia esquelética, ou cintilografia óssea, usa um radiofármaco intravenoso, o 
tecnécio-99m, que é atraído para a atividade osteoblástica no tecido ósseo e é detecta
do por um gama-câmara (Fig. 1.7). A atividade osteoblástica vigorosa, como as fratu
ras em consolidação e as condições patológicas, estimulam o fluxo sanguíneo esque
lético e o reparo ósseo. Por sua vez, mais radiofármaco se fixa na área, marcando o au
mento da atividade para a avaliação. As cintilografias ósseas são mais adequadas para 
as fraturas e artropatias não detectáveis aos raios X, como as alterações degenerativas 
iniciais nas articulações, a osteomielite, as displasias ósseas, os tumores ósseos primá
rios e a malignidade metastática. 
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Figura 1.6 

Figura 1.7 

TESTE FUNCIONAL 

O teste funcional da patologia musculoesquelética e neurológica prevê o teste da fun
ção neurológica pela avaliação da atividade elétrica de estruturas neurológicas especí
ficas, como a eletroencefalografia (EEG), a EMG e os exames dos potenciais evocados 
somatossensoriais (PESS). 
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E 1 etroen cefa 1 og rafia 

A EEG registra a atividade elétrica do encéfalo por meio de elétrodos de superfície no 
crânio. A atividade elétrica anormal pode indicar patologia cerebral, como epilepsia, 
encefalopatias inflamatórias, isquemia, trauma ou tumor que não seja detectável por 
testes estruturais. 

E 1 etrom i ografi a 

A EMG mede a atividade elétrica dos músculos em contração, sendo registrada via 
eletrodos de superfície ou por agulhas inseridas diretamente no músculo em si. Os 
eletrodos de superfície registram e calculam a atividade de muitas unidades motoras, 
enquanto a EMG por agulha pode detectar a atividade de uma única unidade motora. 
Os registros são usados para detectar a causa de uma fraqueza muscular. Também são 
úteis para detectar neuropatias, desnervação e síndromes compressivas. 

Potencial evocado somatossensorial 

Os exames de PESS medem a atividade elétrica de um nervo distal em relação a um 
ponto mais proximal, à medula espinal ou tronco cerebral. Um estímulo é dado peri
fericamente, e as respostas são registradas e calculadas proximalmente à área estimu
lada. O propósito do teste é determinar e quantificar as lesões de nervos, medula ou 
tronco cerebral. É usado com mais frequência para detectar trauma, tumores e doen
ças desmielinizantes do sistema nervoso. 

Sugestão de imagens diagnósticas 

Cada capítulo contém uma seção de sugestão para imagens diagnósticas de acordo 
com cada entidade diagnóstica. Essas sugestões começam desde as imagens diagnós
ticas mais básicas e evoluem para procedimentos mais avançados. Se uma imagem 
diagnóstica for necessária, o profissional deve começar com os exames mais básicos e 
avançar com base nos resultados daqueles primeiros exames. Em segundo lugar, o 
profissional não deve avançar para outros testes diagnósticos se os resultados das ima
gens diagnósticas básicas revelarem que pode haver lesão adicional resultante do exa
me, como a radiografia simples com flexão/extensão da coluna cervical se uma insta
bilidade for notada nos exames estáticos exploratórios. Lembrar que não existe ne
nhum substituto para história e exame físico completos, e que as seções sobre as 
imagens diagnósticas sugeridas são apenas sugestões baseadas na história e no exame 
do paciente que se apresenta. 

RESUMO 

O profissional avaliador deve empregar as técnicas discutidas neste capítulo para ava
liar a condição do paciente. Nem todos os segmentos do protocolo de avaliação clíni-
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ca precisam ser empregados para cada paciente e queixa. A história, a inspeção, a pal
pação, a amplitude de movimentos e a prova física são requisitos fundamentais. O uso 
das imagens diagnósticas e das provas funcionais é baseado nos resultados das neces
sidades e no julgamento clínico, bem corno na experiência do examinador . 

.... 
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POR QUE A POSTURA E IMPORTANTE 

A postura é corno um corpo se equilibra. Se um corpo não se equilibrar, ele cai. Para 
analisar a postura, é necessário observar corno o corpo está se equilibrando. A postu
ra é mais do que músculos e ossos. A coluna, com seus ligamentos intactos, mas des
tituídos de músculos, é urna estrutura extremamente instável. Os músculos e seu 
complexo controle neuromuscular são necessários: 

a) para fornecer estabilidade do tronco em urna postura; e 
b) para produzir movimento durante a atividade fisiológica ( 1). O sistema motor e o 

sistema nervoso funcionam corno urna entidade (2). 

Por conseguinte, a análise postural é urna avaliação da função do sistema motor 
(ossos, músculos e ligamentos) e do controle do sistema nervoso do sistema motor. 

As observações posturais são orgânicas: elas lidam com todo o organismo. Dife
rentemente da maioria dos testes ortopédicos ou neurológicos, que focam na identi-

* Consultório privado em Conyers, Geórgia; fundador, BodyZone.com. 
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ficação da natureza específica de lesão, enfermidade ou outro problema clínico, urna 
avaliação postural olha para a pessoa por inteiro e tenta avaliar as contribuições rela
tivas de urna miríade de observações posturais. A postura inclui um acúmulo de adap
tações e compensações de lesões e hábitos para permitir que o corpo se equilibre e 
funcione de maneira eficaz. 

A postura neutra de um indivíduo ocorre quando o encéfalo e o sistema nervo
so usam a informação a partir de três fontes para equilibrar o corpo no espaço: ao fi
car em pé, ao sentar ou ao mover-se: 

• Olhos: conseguimos ver o que é nivelado. 
• Ouvidos: o aparato vestibular dá ao encéfalo a informação sobre a posição relativa 

e o movimento de cada ouvido interno. 
• Músculos e articulações: os proprioceptores nos músculos, ligamentos e tendões 

informam ao encéfalo o quanto cada um está sendo estressado. 
• O encéfalo integra a informação que recebe para equilibrar o corpo. 

-ALTERAÇOES POSTURAIS ESTRUTURAIS VERSUS - , 
ADAPTATIVAS: SOMATOTIPOS, LESAO E HABITOS 

As compensações e adaptações posturais podem ser tanto urna causa quanto um efeito 
de um problema clínico. Os problemas ortopédicos frequentemente causam urna alte
ração postural, que por sua vez piora o problema ortopédico. Os problemas posturais 
assintornáticos podem causar um estresse mecânico impróprio, predispondo o indiví
duo a lesão ou síndrome crônica de estresse mecânico. 

Não existe urna postura "normal': Urna postura ideal é usada corno um ponto 
de referência, mas raramente um paciente tem urna "postura perfeita': Urna vez que a 
postura é corno o corpo se equilibra, a postura ideal de um indivíduo distribui as for
ças da gravidade para urna função muscular equilibrada. As articulações devem se 
mover em sua variação média para minimizar o estresse e a tensão imprópria sobre os 
ligamentos no final da amplitude de movimento da articulação e distribuir completa
mente o estresse nas superfícies articulares. Urna postura biornecanicarnente eficiente 
é muito efetiva nas atividades da vida diária do indivíduo e evita lesões. 

As pessoas têm várias formas e tamanhos e vivem vidas ímpares, e suas posturas, 
consequentemente, diferem (Fig. 2.1). Um indivíduo aprende durante a infância a 
equilibrar a arquitetura ímpar do corpo. Os hábitos da criança afetam a sua postura. 
Bons hábitos podem criar urna postura forte e estável. Os hábitos ruins podem treinar 
o corpo para urna postura ruim e para a instabilidade. Tempo excessivo sentado, 
transporte de urna mochila pesada, postura curvada ou posição ruim para dormir 
treina o corpo em urna postura curvada para a frente. As atividades unilaterais habi
tuais, corno carregar urna bolsa pesada, sentar sobre urna carteira de bolso cheia ou 
olhar de lado para enxergar um monitor de computador mal colocado treinam o cor
po para ser assimétrico, da esquerda para a direita. 

A má postura cria padrões adaptativos de movimentos corporais. A postura 
ruim e o movimento corporal sobrecarregam o sistema rnusculoesquelético, resultan
do em desgaste articular prematuro e suscetibilidade a lesões. Os estudos mostram 
que as lesões esportivas se correlacionam com desvios da mecânica corporal (3). A in-
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• 

Figura 2.1 A postura varia conforme tipo corporal, história da lesão e hábitos. 

cidência de lesão em atletas tem sido ligada a distorções posturais associadas ao local 
da lesão, e aqueles com mais de dois tipos de lesão têm uma simetria postural signifi
cativamente pior. 

A postura humana bípede é extremamente efetiva e "um dos mecanismos anti
gravitacionais mais econômicos, uma vez que a postura vertical seja atingida" ( 4). En
tretanto, quando ocorre enfermidade ou lesão, o corpo se adapta e se move diferente
mente. O corpo deve se equilibrar de forma que a postura se adapte a alterações no 
movimento muscular e articular e nas posições de repouso. Os músculos sobrecarre
gados se fortalecem, e os músculos favorecidos enfraquecem. 

A postura e o movimento do corpo são como uma dobra em um pedaço de pa
pel. Uma vez dobrado, o papel curvará ao longo da prega quando for sobrecarregado. 
Similarmente, uma vez que a postura e o movimento do corpo compensam os hábi
tos ruins ou a lesão, o corpo continua a assumir a mesma postura desigual de repou
so e segue o mesmo padrão adaptativo de movimento. Biomecanicamente falando, 
essa postura adaptativa é quase sempre ineficiente. As mães estavam certas sobre exi
gir uma boa postura na criança, ficando em pé reto, com a cabeça e os ombros para 
trás. 

Clinicamente, uma alteração postural começa em uma cascata de causas e efei
tos compensatórios. Subjetivamente, o paciente em geral acredita que está em pé e 
equilibrado, mesmo que uma inspeção visual mostre o contrário. Se o cérebro acredi
ta que o corpo está equilibrado quando não estiver, as adaptações de postura causam 
estresse desigual e predisposição a uma lesão futura. Ao longo da vida, a história dele
são da pessoa, as atividades da vida diária e os hábitos formatam a sua postura indivi
dual. 
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As distorções vertebrais ocorrem em todas as direções do espaço tridimensional e 
são mais do que uma soma das visões anterior, posterior e laterais da coluna. Quando 
vista por acima, a natureza helicoidal das adaptações vertebrais fica aparente (Fig. 2.2) 
(1). Entretanto, de acordo com White e Panjabi (1), o conhecimento e a tecnologia atu
ais não permitem uma avaliação efetiva das adaptações helicoidais. Todavia, a análise da 
postura pode fornecer informação clínica valiosa, que deve ser correlacionada com a 
história do paciente e seus sintomas relatados. 

L5 

L1 

T1 

Figura 2.2 Adaptação helicoidal da coluna vertebral. 

- , -
AVALIAÇAO DA POSTURA: METODOS E OBSERVAÇOES 

Uma mentalidade sugerida de avaliação da postura é pensar sobre o corpo como uma 
pilha de blocos infantis (Fig. 2.3). Quando os blocos estão todos equilibrados, a pilha 
é estável. Mas quando um está fora de lugar, a pilha balança. Para equilibrar uma pi
lha de blocos, deve-se colocar o segundo bloco sobre o primeiro. Quando puser o ter
ceiro bloco sobre o segundo, ele poderá ser somente tão estável quanto o segundo. Co
locar um quarto bloco requer a estabilidade dos blocos abaixo, e assim por diante. 
Esse arranjo de baixo para cima é como o ser humano se equilibra. É por isso que as 
correções dos ombros tendem a se seguir após a correção da inclinação pélvica lateral, 

, . - . 
mas o contrario nao ocorre necessariamente. 

Além disso, na análise de postura e no tratamento clínico, é importante deter
minar se um músculo está fraco ou inibido. Um músculo fraco não é usado porque é 
pouco sobrecarregado e, por conseguinte, deve ser fortalecido com exercícios. Um 
músculo inibido não é usado porque o seu antagonista está sendo superutilizado de 
forma adaptativa. A inibição neurológica recíproca de um músculo por seu antago
nista resulta em superdesenvolvimento dos músculos mais usados na postura e sub
desenvolvimento de seus antagonistas ( 2). 
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Figura 2.3 A postura desequilibrada cria instabilidade. 

Clinicamente, a meta é identificar a falha mais importante na cadeia cinética. Já 
que a análise postural pode levar ao diagnóstico e possivelmente sugerir ações tera
pêuticas, é imperativo diferenciar entre ações e reações. As posturas desequilibradas 
têm reações compensatórias. Ao observar a postura, o examinador deve notar quais
quer inconsistências ou desequilíbrios, tanto da esquerda para a direita quanto de 
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frente para trás. Integre mentalmente a queixa e a história do paciente com a mecâni
ca do equilíbrio corporal. A palpação pode ajudar a diferenciar a hipertrofia muscular 
adaptativa de longa data (músculos unilateralmente tensos, sem dor reativa significa
tiva à palpação) do espasmo muscular agudo (com dor reativa à palpação). 

Antes da avaliação postural, o examinador deve obter toda a história pertinente, 
incluindo descrição de sintomas, fraturas, lesões, anormalidades congênitas e a mão 
dominante do paciente. É importante notar quaisquer assimetrias estruturais grossei
ras, escoliose ou outra condição que crie desequilíbrio. 

O paciente deve estar com o mínimo de roupa possível, de forma que o exami
nador possa claramente visualizar os contornos, as proeminências ósseas e outras re
ferências anatômicas da frente (vista anteroposterior [AP] ), costas (vista posteroante
rior [PA]) e lados (vistas laterais esquerda e direita) (Fig. 2.4). 

Deve ser dito ao paciente para ficar reto e olhar para a frente. O paciente que 
adotar uma postura reta rígida (isto é, endurecimento bilateral dos ombros ou abdo
minal ao assumir uma postura reta) deve ser orientado a relaxar e assumir uma posi
ção confortável. Os pacientes tentarão assumir uma postura <<boa': de forma que, para 
observar a verdadeira postura de repouso, é importante não pedir aos pacientes para 
se endireitar sobre o que está mal alinhado. 

Se houver um alinhamento ruim dos pés e do tronco ou se ambos os pés não es
tiverem virados no mesmo ângulo, instrua o paciente a marchar no mesmo lugar por 
cinco passos. Uma distorção postural será indicada se os pés e o tronco ainda estive
rem mal alinhados. 

Figura 2.4 A postura deve ser vista pela frente, por trás, pela esquerda e pela direita. 
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Avaliação da vista posterior .li 
Em uma postura equilibrada, o corpo parece se igualar da esquerda até a direita. Um 
fio de prumo vertical sobre o centro do corpo (Fig. 2.5) deve mostrar o alinhamento 
da protuberância occipital; os processos espinhosos cervicais, torácicos e lombares; o 
cóccix; e as pregas glúteas. Os braços devem pender igualmente a partir do tronco, 
com uma quantidade igual e pequena visível das palmas. O espaço entre os braços e o 
corpo deve ser o mesmo em ambos os lados. As pernas devem parecer igualmente ab
duzidas a partir da linha central, e as partes de trás dos joelhos devem ter a mesma 
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Figura 2.5 Alinhamento ideal, vista posterior. 
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(Modificada com permissão de Kendall FP, McCreary EK, Provance PG. Muscles:Testing and Function. 
4th ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1993:88.) 
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aparência. Os tornozelos e os pés devem exibir um alinhamento bilateralmente simé
trico (p. ex., nenhuma pronação ou supinação) e os dedos dos pés para fora. Em uma 
postura equilibrada, as seguintes estruturas devem estar niveladas e equivalentes: as 
pontas dos processos mastoides, os acrômios, a escápula, as margens inferiores das 
12as. costelas, as cristas ilíacas, as espinhas ilíacas posterossuperiores e as tuberosida
des isquiáticas. 

A maioria das pessoas tem uma leve distorção postural por causa da dominân
cia à esquerda ou à direita. As pessoas destras tendem a apresentar um quadril direito 
alto e um ombro direito baixo (Fig. 2.6). Os canhotos tendem a apresentar um quadril 
esquerdo alto e um ombro esquerdo baixo. Além disso, a coluna normal em AP tem 
uma leve curva torácica convexa direita, mais provavelmente devido à dominância es
querda ou direita do indivíduo ( 1). 

Vista lateral .a 
O examinador deve avaliar ambos os lados do paciente. Na vista lateral, um fio de 
prumo deve mostrar o alinhamento entre o canal auditivo externo, o acrômio do om-

Figura 2.6 Padrão postural destro. 
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bro, a linha axilar, o ponto médio da crista ilíaca, o trocânter maior do quadril, os côn
dilos laterais do fêmur e a tíbia ligeiramente anterior ao rnaléolo lateral. 

A cabeça, o tórax, a pelve e as extremidades inferiores devem estar em alinha
mento e equilibradas. Deve haver lordose cervical, cifose torácica e lordose lombar 
normal (Fig. 2. 7). A cabeça está equilibrada quando urna linha horizontal puder ser 
traçada a partir da protuberância occipital até a margem inferior do arco zigornático. 
Na postura neutra, a cabeça deve estar sobre os ombros e não anteriorizada. Os olhos 
têm urna forte tendência a buscar o nível; então, se houver distorção postural, a posi
ção da cabeça pode se inclinar para a frente ou para trás para compensar (Fig. 2.8). 
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Figura 2.7 Alinhamento da postura lateral. 
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(Modificada com permissão de Kendall FP, McCreary EK, Provance PG. Muscles:Testing and Function. 
4th ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1993:83.) 
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Figura 2.8 Postura neutra (esquerda), postura anteriorizada (centro) e retração cervical 
(direita). 

Em urna vista lateral, a cintura escapular e o tronco estão equilibrados quando 
urna linha horizontal puder ser traçada a partir da extremidade medial da espinha da 
escápula até a cabeça do úmero e então até a extremidade medial da clavícula. As es
cápulas devem parecer iguais e ficarem simetricamente contra o tronco (Fig. 2.9). 

A pelve está nivelada e equilibrada quando urna linha horizontal puder ser tra
çada logo abaixo da espinha ilíaca anterossuperior até a espinha ilíaca posterossupe
rior. Idealmente, a espinha ilíaca anterossuperior deve estar verticalmente alinhada 
com sínfise púbica (Fig. 2.9). 

As extremidades inferiores devem estar verticalmente alinhadas com as arti
culações do joelho em posição neutra (p. ex., não bloqueada em hiperextensão ). As 
pernas devem estar igualmente verticais e em um ângulo reto com a planta do pé 
(Fig. 2.9). 

Vista anteroposterior/frontal .li 
A postura equilibrada deve parecer igual da esquerda até a direita. Um fio de prumo 
vertical acima do centro do corpo mostrará alinhamento desde o eixo do nariz, o cen
tro do queixo, a incisura episternal, o processo xifoide, o umbigo e o púbis. Os braços 
devem estar pendentes de forma similar, com ambas as palmas ao lado das coxas. A si
metria da cintura escapular está indicada se as mãos mostrarem rotação e posiciona
mento similar no corpo. As pernas devem parecer igualmente abduzidas a partir da li
nha central, com os pés exibindo alinhamento bilateralmente simétrico (p. ex., ne
nhuma pronação ou supinação) e com os dedos para fora. Os joelhos devem ficar 
para a frente e bilateralmente simétricos em seu alinhamento e orientação na extremi
dade inferior (Fig. 2.10). 

Na postura equilibrada, o exame anterior mostrará as seguintes estruturas bilate
ralmente iguais e niveladas: olhos, clavículas, margens inferiores do gradil costal, espi
nhas ilíacas anterossuperiores, trocânteres femorais, joelhos e tornozelos. 
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Figura 2.9 Cintura escapu
lar e tronco equilibrados. 

Figura 2.10 Postura equi
librada da esquerda para 
a direita. 

TIPOS DE POSTURA 

, 

A distorção postural é urna adaptação ou mudança no modo corno o corpo se equili
bra. Isso é acompanhado por padrões característicos de tensão e fraqueza muscular 
disfuncional. Urna informação clínica significativa pode ser deduzida a partir da ob
servação e correlação dos diferentes tipos de postura e distorções. 

O sistema de tipos de postura de Kendall e Kendall categoriza os tipos de postura 
pela vista lateral em quatro tipos: militar, cifolordótica, swayback e costas planas (Fig. 
2.11). É mostrado cada tipo de padrão característico da superatividade e subatividade 
muscular da postura, com músculos tensos em escuro, e os músculos fracos em colora
ção mais clara. A observação da posição da cabeça (neutra ou anteriorizada) e a postura 
pélvica (neutra ou posteriorizada) permitem que a postura seja categorizada nos quatro 
tipos. A Tabela 2.1 correlaciona-se com os tipos de postura da Fig. 2.11 e resume os ti
pos de postura e seus padrões associados de fraqueza muscular (Tab. 2.1). 

SINDROMES POSTURAIS 

O corpo se move em padrões de movimento. O uso excessivo desequilibrado dos 
músculos posturais (ou seja, os músculos usados para manter a postura) é acornpa-
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Postura militar 

j 

Postura de swayback 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

• 

Figura 2.11 Quatro tipos de postura. 

Postura cifolordótica 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

' 

' \ 
l 

Postura de costas planas 

1 

,. 
1 
1 

1 

(Modificada com permissão de Kendall FP, McCreary EK, Provance PG. Muscles:Testing and Function. 
4th ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1993:84-87.) 
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TABELA 2.1 Classificação do tipo de postura por inclinação pélvica e postura da cabeça 

Inclinação pélvica 
posterior 

Inclinação pélvica 
anterior 

Posturas com a cabeça neutra 

Postura militar 
Estrutura anterior do corpo 

Tórax; pelve, se a lordose for 
intensa 

Músculos tensos 
Costas 
Flexores do quadril 

Músculos fracos 
Abdominais anteriores inicial

mente, os isquiotibiais alongam, 
e então adaptativamente 
encurtam 

Postura de swayback 
Estrutura anterior do corpo 

Pelve ou cabeças dos fêmures com 
cifose longa compensatória 

Músculos tensos 
lsqu iotibia is 

Oblíquos internos abdominais 
Eretor da coluna lombar 
TFL do mesmo lado (se distorção 

pélvica lateral) 
Músculos fracos 

Flexor da articulação do quadril 
Oblíquos externos abdominais 
Trapézio inferior e médio 
Flexores profundos do pescoço 
Glúteo médio do mesmo lado (se 

distorção pélvica lateral) 

Posturas com a cabeça anteriorizada 

Postura cifolordótica 
Estrutura anterior do corpo 

Cabeça (postura da cabeça 
anteriorizada) 

Abdome 
Músculos tensos 

Extensores suboccipitais do 
pescoço 

Flexores do quadri l 
Serrátil anterior 
Peitorais 
Trapézio superior (se as escápulas 

estão abduzidas) 
Músculos fracos 

Flexores do pescoço 
Coluna torácica superior 
Oblíquo externo abdominal 
Trapézio médio e inferior (se 

escápulas estão abduzidas) 

Postura de costas planas 
Estrutura anterior do corpo 

Cabeça 
Músculos tensos 

lsqu iotibia is 
Abdominais 

Músculos fracos 
Flexor da articulação do 

quadril 

nhado por enfraquecimento dos músculos antagonistas opostos. Esse enfraqueci
mento é devido a falta de uso e urna inibição recíproca neurológica. Esse padrão de 
uso excessivo e enfraquecimento resulta em síndromes posturais distintas. A síndro
me cruzada superior afeta a cabeça, o pescoço e os ombros, enquanto a síndrome cru
zada inferior afeta a coluna lombar e a pelve. Elas, com frequência, existem simulta
neamente e se combinam para criar um estresse rnusculoesquelético crônico. 

Essa síndrome de postura cruzada superior é a fonte de queixa do usuário do 
computador (e de outros que ficam prolongadamente sentados) de dor e tensão crô
nicas do pescoço e do ombro. A postura cruzada superior é caracterizada por ombros 
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para dentro e anteriorizados, com cifose torácica aumentada, uma postura anteriori
zada da cabeça, e perda da lordose cervical (Fig. 2.12). A tensão nos músculos anterio
res do ombro resulta em fraqueza e inibição dos músculos infraespinal, redondo me
nor, romboide e eretor da espinha torácica. Os músculos do pescoço, dorso e cintura 
escapular estão encurtados e tensos pelo uso excessivo, enquanto os seus antagonistas 
estão fracos e alongados. Os pontos-gatilho são frequentemente encontrados nos 
músculos extensores superutilizados do pescoço, no trapézio superior e no músculo 
levantador da escápula. Os músculos opositores longo do pescoço, da cabeça e tra
pézio inferior estão fracos (Tab. 2.2). 

A síndrome cruzada inferior é o outro padrão postural moderno. A postura cru
zada inferior é caracterizada por uma pelve anterior e lordose lombar aumentada, 
com tensão no psoas e no eretor da coluna lombar (Fig. 2.13). O ato de sentar encur
ta o psoas e os outros músculos flexores do quadril quando a coxa é flexionada. O ato 
de sentar longamente no trabalho e no lazer, junto com o ato de dirigir entre os dois, 
cria um desequilíbrio muscular entre esses flexores do quadril superutilizados e os ex
tensores subutilizados do quadril. O glúteo máximo, que é o extensor primário do 
quadril, opõe-se aos flexores de quadril e, por conseguinte, torna-se adaptativamente 
fraco. Para manter a postura ereta e o equilíbrio, os músculos eretores da espinha 
lombar compensam e estendem a coluna, resultando em hipertonicidade do eretor da 
espinha lombar e enfraquecimento adaptativo dos músculos abdominais opostos. 
Além disso, os músculos adutores do quadril estão frequentemente tensos, com fra
queza compensatória dos músculos glúteo médio e mínimo (Tab. 2.2). 

- -OUTRAS DISTORÇOES, ADAPTAÇOES E PATOLOGIAS POSTURAIS 

Em função de a avaliação postural ser uma avaliação global de como o corpo se equi
libra, as falhas e as posturas de parte da cadeia cinética podem causar distorção pos
tural compensatória em uma região diferente. A postura global é a soma de todas as 
distorções e compensações resultantes e necessárias para permitir ao indivíduo se 
equilibrar e evitar posições e movimentos dolorosos. No interesse de fornecer um re
sumo completo, os envolvimentos musculares primariamente locais estão detalhados 
a seguir. Além disso, é pressuposto um sistema esquelético normal sem fraturas de 
compressão vertebral ou anormalidades congênitas como hemivértebras. 

Postura da cabeça anteriorizada 

A postura da cabeça anteriorizada é provavelmente a distorção postural mais comum 
(Fig. 2.14). Para cada 2,5 cm que a cabeça se move para adiante da postura neutra, o 
peso infligido à região cervical inferior aumenta pelo peso adicional de toda a cabeça 
(Fig. 2.15). Muito dos sintomas de dor no pescoço, no ombro e no braço dos pacien
tes, além de cefaleias e do estresse, estão associados à biomecânica ruim de carregar o 
crânio muito para a frente do tronco. As observações associadas à postura anteriori
zada da cabeça incluem: 

a) o meato auditivo externo anterior do acrômio; e 
b) o esternocleidomastóideo (ECM) habitualmente hipertrofiado. 
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POSTURA 
CRUZADA 
SUPERIOR 

Músculos 
encurta
dos e 
tensos 

Figura 2.12 

J 

Postura cruzada superior 
Cabeça anteriorizada 

Músculos 
fracos e 
alongados 

Perda da lordose cervical 
Ombros rodados para dentro 
e para a frente 
Cifose torácica aumentada 
Músculos encurtados e 
tensos 

Suboccipitais 
Peitorais, ombro anterior 
Trapézio superior 

Músculos fracos e alongados 
Trapézio médio e inferior 
Serrátil anterior 

Músculos 
encurta
dos e 
tensos 

Figura 2.13 

Músculos 
fracos e 
alongados 

POSTURA 
CRUZADA 
INFERIOR 

Postura cruzada inferior 
Pelve anterior 
Abdome protruso 
Lordose lombar aumentada 
Pés virados para fora 

Músculos encurtados e tensos 
Psoas 
Eretor da coluna lombar 
Adutor do quadril 

Músculos fracos e alongados 
Extensores do quadril, glúteo máxi

mo 
Abdominal 
Glúteo médio, mínimo 



Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos 51 

TABELA 2.2 Sinais posturais de síndrome cruzada superior e inferior 

Achado postural 

Síndrome cruzada superior 
Ombros arredondados 
Cabeça posicionada para a frente 
Hiperextensão de CO-C1 
Elevação dos ombros 

Escápulas aladas 

Síndrome cruzada inferior 
Hiperlordose lombar 
Inclinação pélvica anterior 
Abdome protruso 
Pé virado para fora 
Hipertrofia da junção toracolombar 
Trato i liotibial enrugado 

Disfunção 

Peitorais encurtados 
Espinha torácica superior cifótica 
Suboccipitais encurtados 
Trapézio superior encurtado, levantador das escápu las, 

trapézio inferior e médio fraco 
Serrátil anterior fraco 

Eretor da espinha encurtado 
Glúteo máximo fraco 
Abdominais fracos 
Piriforme encurtado 
Junção lombossacra hipermóvel 
Tensor da fáscia lata encurtado 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ............... 
Adaptada com permissão de Liebenson C, ed. Rehabi litation of the Spine. Baltimore: Williams & Wilkins, 
1996:363-364. 

Figura 2.14 Postura 
da cabeça anterio
rizada. 

3X 

1X 
2X 

o 

Figura 2.15 Para cada 2,5 cm que a cabeça se move 
para frente da postura neutra, o peso infligido à re
gião cervical inferior aumenta pelo peso adicional 
de toda a cabeça. 
(Adaptada de Liebenson C, ed. Rehabilitation of the Spine. 
Baltimore: Williams & Wilkins, 1996:177.) 
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• Músculos possivelmente hiperativos e tensos: ECM e/ou suboccipitais, flexores 
cervicais anteriores; trapézio superior, levantador da escápula, peitorais. 

• Músculos possivelmente fracos e hipoativos: extensores cervicais, trapézio inferior 
e médio, serrátil anterior. Também é possível a inibição profunda dos flexores do 
pescoço (longo do pescoço). 

• Correlação clínica: palpar os suboccipitais quando sentado e em pé (Figs. 2.16 e 
2.17). Se houver menos tensão enquanto sentado, um estresse postural pélvico 
está contribuindo para a postura anteriorizada da cabeça. 

Inclinação e/ou rotação da cabeça 

• Vista PA: a linha entre as pontas dos processos rnastoides está desnivelada (Fig. 
2.18). A protuberância occipital está em um lado de urna linha central que bifurca 
a pelve e a coluna. O crânio não sofre bissecção uniforme por urna linha central. 

• Músculos possivelmente hiperativos e tensos: flexores laterais do pescoço no lado 
flexionado, músculos escalenos ou rotadores intrínsecos no lado oposto de rota
ção da cabeça. Esternocleidornastóideo, trapézio superior. 

• Músculos possivelmente fracos e hipoativos: flexores laterais do pescoço no lado 
oposto da flexão da cabeça. Músculos rotadores intrínsecos no lado de rotação da 
cabeça. 

Figura 2.16 Palpação dos suboccipitais com 
o indivíduo sentado. 

Figura 2.17 Palpação dos suboc
cipitais com o indivíduo em pé. 
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Ombros desnivelados 

• Observações: a linha horizontal entre os acrômios não está nivelada. O desequilí
brio do ombro também é observado com a escoliose torácica e a dominância da 
mão (Fig. 2.19). 

• Músculos possivelmente hiperativos e tensos: no lado do ombro mais alto, mús
culos trapézio superior e/ou levantador da escápula; no lado do ombro mais bai
xo, músculos trapézio inferior e peitoral menor, músculos romboide e/ou Iatíssi
mo do dorso tensos. 

• Músculos possivelmente fracos e hipoativos: no lado do ombro mais alto, trapézio 
inferior e médio; no lado do ombro mais baixo, trapézio superior. 

• Observação: a linha pescoço-ombro não tem o contorno normal (Fig. 2.20). 
Uma retificação da linha pescoço-ombro indica um músculo trapézio tenso. 
Isso é conhecido como aspecto de ombros góticos, porque parece uma torre de . . , . 
1greJa got1ca. 

• Observação: um aspecto de onda dupla na escápula lateral, na inserção do levan
tador da escápula, indica tensão do levantador da escápula (Fig. 2.21) . 

• 

Figura 2.18 Inclinação e rota
ção à direita da cabeça. 

Figura 2.19 Ombro esquerdo 
alto. 
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Normal 

Figura 2.20 Ombros elevados ou góticos. 
(Reimpressa com permissão de Liebenson C, Chapman S. Cervico-Thoracic Spine: Making a Rehabi
litation Prescription, Tape 2. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998, Fig. 3.) 

Figura 2.21 Tensão do levantador da escápula. 
(Reimpressa com permissão de Liebenson C, ed. Rehabilitation of the Spine. Baltimore: Williams & 
Wilkins, 1996:108.) 

Escápula alada 

As bordas mediais das escápulas são erguidas posteriormente a partir das costelas. 

• Músculo possivelmente hiperativo e tenso: romboide. 
• Músculo possivelmente fraco e hipoativo: serrátil anterior. 
• Correlação clínica: teste do apoio. Observar se a elevação da escápula aumenta 

quando a pessoa fizer um apoio (Fig. 2.22). 
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Figura 2.22 Escápula alada. 
(Reimpressa com permissão de Liebenson C, Chapman S. Cervico-Thoracic Spine: Making a Rehabi
litation Prescription, Tape 2. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998, Fig. 2.) 

Rotação da escápula 

As escápulas são desigualmente centradas no tronco. Habitualmente urna está abduzida 
(mais lateral a partir de linha média da coluna torácica), e urna está aduzida (mais me
dial a partir da linha média de coluna torácica) (Fig. 2.23). A rotação escapular também 
é observada com a escoliose torácica e a dominância da mão . 

• 

Figura 2.23 Escápula direita alada e abduzida. 
(Reimpressa com permissão de Liebenson C, ed. Rehabilitation of the Spine. Baltimore: Williams & 
Wilkins, 1996:108.) 
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• Músculos possivelmente hiperativos e tensos: no lado da escápula abduzida, serrá
til anterior; no lado da escápula aduzida, romboide. 

• Músculos possivelmente fracos e hipoativos: no lado da escápula abduzida, rom
boide e trapézio médio; no lado da escápula aduzida, peitoral maior ou menor. 

Ombros arredondados/rotação interna da extremidade superior 

Além do aspecto arredondado dos ombros, o dorso das mãos pode ser visível em uma 
vista anterior, conforme os polegares apontam para o meio do corpo em vez de ante
riormente. A palma da mão pode ser visível de trás (Fig. 2.24) . 

Figura 2.24 
Ombros arredon

dados com rotação 
interna dos braços. 

• 
• 

• Músculos possivelmente hiperativos e tensos: Iatíssimo do dorso e/ou peitorais. 
• Músculos possivelmente fracos e hipoativos: trapézio médio. 
• Correlação clínica: habitualmente observada com a postura da cabeça anteriori

zada. 

Desvio vertebral lateral/escoliose 

A escoliose é uma curvatura lateral da coluna, que pode ser adquirida ou congênita. A 
escoliose congênita é devido a alguma assimetria estrutural, como uma vértebra em 
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cunha ou outra variante anatômica. A maioria das escolioses adquiridas é idiopática ou 
de origem desconhecida. A avaliação, o manejo e o tratamento da escoliose progridem 
continuamente, mas são ainda controversos. Na avaliação visual, os processos espinho
sos estão laterais à linha média do tronco (Fig. 2.25) . 

• 

• 

Figura 2.25 Hipertrofia do eretor da espinha toracolombar direito. 
(Reimpressa com permissão de Liebenson C, ed. Rehabi litation of the Spine. Baltimore: Williams & 
Wilkins, 1996:107.) 

• Músculos possivelmente hiperativos e tensos: músculos paravertebrais intrínsecos 
encurtados no lado da concavidade. 

• Músculos possivelmente fracos e hipoativos: músculos paravertebrais intrínsecos 
alongados no lado da convexidade. 

• Correlação clínica: a hipertrofia do eretor da espinha toracolombar indica uma al
teração adaptativa existente de longa data. A maioria das colunas vistas em AP tem 
uma leve curva torácica convexa direita devido à predominância destra do indiví
duo. É importante eliminar anormalidades e fator congênito nas discrepâncias 
dos comprimentos de pernas e outras distorções. 

Inclinação pélvica lateral/assimetria abdominal 

A linha horizontal que conecta as cristas ilíacas esquerda e direita está inclinada (Fig. 
2.26) 
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Figura 2.26 Desnível pélvico. 
(Reimpressa com permissão de Liebenson C, Chapman S. Lumbar Spine: Making a Rehabilitation 
Prescription, Tape 1. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998, Fig. 5.) 

• Músculos possivelmente hiperativos e tensos: 
Lado alto: PA, músculo quadrado do lombo; AP, oblíquos abdominais. 
Lado baixo: adutor do quadril. 

• Músculos possivelmente fracos e hipoativos: 
Lado alto: glúteo máximo, músculos abdutores. 
Lado baixo: oblíquos abdominais do lado oposto. 

• Correlações clínicas: as discrepâncias no comprimento da perna e outras distor
ções estão habitualmente presentes. O teste de Trendelenburg pode ser positivo no 
lado da lateralidade. A escoliose pode estar presente. 

Inclinação pélvica anterior ou posterior 

A posição pélvica neutra e estável é a variação das posições estáveis possíveis, que são a 
base na qual a postura vertebral repousa. As espinhas anterossuperiores dos ossos do 
quadril devem estar verticalmente alinhadas com a sínfise púbica. Em uma vista lateral, 
a linha da cintura (ou linha do cinto) deve estar nivelada a uma inclinação ligeiramente 
para a frente, com uma lordose lombar anterior normal provendo a postura estável. 

• Pelve anterior: a pelve inclina para a frente, com a associação de uma lordose lom-
bar aumentada (Figs. 2.27 e 2.28). 

Músculos possivelmente hiperativos e tensos: psoas, eretor da coluna 
lombar. 
Músculos possivelmente fracos e hipoativos: glúteo máximo, abdominais. 
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Figura 2.27 Inclinação pélvica anterior. 
(Reimpressa com permissão de Liebenson C, Chapman S. Lumbar Spine: Making a Rehabilitation 
Prescription, Tape 1. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998, Fig. 4.) 

• Pelve posterior (Fig. 2.29): existe uma curvatura lombar plana, com a pelve 
inclinando-se posteriormente ou ligeiramente para a frente do nível. 

Figura 2.28 Inclinação 
pélvica anterior. 

Figura 2.29 Inclinação 
pélvica posterior. 
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Músculos possivelmente hiperativos e tensos: isquiotibiais, abdominais, 
eretor da coluna lombar. 
Músculos possivelmente fracos e hipoativos: flexores do quadril, quadrí
ceps. 

Protrusão do abdome (Figs. 2.30 e 2.31) 

• Possíveis achados associados: achatamento lateral da nádega no quadrante lateral 
• ou superior. 

• Músculos possivelmente hiperativos e tensos: eretor da espinha, iliopsoas. 
• Músculos possivelmente fracos e hipoativos: glúteo máximo, abdominais. 
• Correlação clínica: a fraqueza e a limitação na amplitude de movimento na exten

são do quadril e na abdução do quadril são comuns, por causa da intensa inclina
ção pélvica anterior que habitualmente está associada à protrusão abdominal. 

Figura 2.30 Protrusão abdo
minal. 

Figura 2.31 Protrusão abdo
minal na gravidez. 
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Joelhos aproximados: geno valgo (Fig. 2.32) 

Observações associadas: 

• Pronação. 
• Trato iliotibial saliente. 
• Observação: desvio lateral das patelas. 

Músculo possivelmente hiperativo e tenso: TFL. 
Músculos possivelmente fracos e hipoativos: adutores, sartório. 
Correlação clínica: correlacionar com os padrões de desgaste dos sapatos. 

• Observação: pernas arqueadas (geno varo) (Fig. 2.33). 

- Músculos possivelmente fracos e hipoativos: rotadores do quadril. 

• Observação: pronação dos pés (Figs. 2.34 e 2.35). 

Músculo possivelmente hiperativo e tenso: sóleo (à direita). 
Músculos possivelmente fracos e hipoativos: tibial anterior, glúteo médio e 

, . 
max1mo. 
Correlação clínica: pés planos. 

' , \ I 
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Figura 2.32 Joelhos juntos (geno valgo). 
(Reimpressa com permissão de Kendall FP, McCreary EK, Provance PG. Muscles:Testing and Function. 
4th ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1993:97.) 
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Figura 2.33 Pernas arqueadas (geno varo). 
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(Reimpressa com permissão de Kendall FP, McCreary EK, Provance PG. Muscles:Testing and Function. 
4th ed. Baltimore: Williams & Wilkins, 1993:97.) 

Figura 2.34 Pronação do pé. 
(Reimpressa com permissão de Liebenson C, Chap
man S. Lumbar Spine: Making a Rehabilitation Pres
cription, Tape 1. Baltimore: Williams & Wilkins, 1998, 
Fig. 1.) 

Figura 2.35 Pronação com tensão do 
sóleo à direita. 
(Reimpressa com permissão de Liebenson 
C, ed. Rehabilitation of the Spine. Baltimore: 
Williams & Wilkins, 1996:107.) 
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-PALPAÇAO CERVICAL 

Aspecto anterior 

Músculo esternocleidomastóideo 

Anatomia descritiva 

O músculo esternocleidomastóideo se estende do processo mastoide do osso tempo
ral até a clavícula e o esterno (Fig. 3.1). Divide o pescoço em triângulos anterior e pos
terior. Sua ação é flexionar a cabeça para o mesmo lado e rodá-la para o lado oposto. 
Ambos os músculos atuando juntos flexionam o pescoço para a frente. 

Procedimento 

Artérias 

Instruir o paciente a virar a cabeça para um dos lados. Segurar o músculo no lado da 
rotação da cabeça entre o polegar e o dedo indicador, percorrendo a partir da clavícu
la, para cima, até a mastoide (Fig. 3.2). Comparar cada músculo bilateralmente, no
tando qualquer inflamação, sensibilidade dolorosa e bandas palpáveis. As bandas pal
páveis são pontos hiperirritáveis dentro uma banda tensa de músculo esquelético ou 
fáscia. Classificar a sensibilidade dolorosa com base na escala de avaliação da sensibi
lidade dolorosa (Quadro 3.1). 

M. esternocleidomastóideo 

carótidas --~1hfr....,,....,. 
interna e --JH-+r1r.,..,-+--+-*

Processo 
mastoide 

externa 

Artéria e veia 
subclávia 

Figura 3.1 

• 

Traqueia 
V' 

J 

Esterno 

Fáscia 
omoióidea 

Clavícula 

Fossa 
supraclavicular 

Figura 3.2 
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QUADRO 3.1 Escala de pontuação da sensibilidade dolorosa 

Grau 1 Sensibilidade dolorosa leve à pa lpação moderada 
Grau li Sensibilidade dolorosa leve com sinais faciais de dor e encolhimento à palpação 

moderada 
Grau Ili Sensibilidade dolorosa intensa com retirada 
Grau IV Sensibilidade dolorosa intensa com retirada, mesmo com estímulos não nocivos 

A inflamação e a sensibilidade dolorosa secundárias ao trauma habitualmente 
estão associadas aos tipos de lesões de aceleração e desaceleração cervical (ADC). O 
torcicolo também pode causar inflamação e sensibilidade dolorosa local. As bandas 
palpáveis podem indicar um ponto-gatilho rniofascial. Esses pontos-gatilho podem 
ser causados por esforço repetitivo, trauma ou tremores. Podem também indicar ar
ticulações artríticas ou sofrimento emocional. 

Artérias carótidas .li 
Anatomia descritiva 

As artérias carótidas ficam lateralmente à traqueia e rnedialrnente ao músculo ester
nocleidornastóideo. Essas artérias ramificam para formar as artérias carótidas inter
nas e externas, que levam sangue ao cérebro (Fig. 3.1). 

Procedimento 

Com o seu primeiro e segundo dedos, pressionar ligeiramente a artéria carótida con
tra o processo transverso da vértebra cervical (Fig. 3.3). Palpar cada artéria indivi
dualmente e avaliar a igualdade da amplitude. Urna diferença na força dos pulsos 
pode indicar estenose ou compressão da artéria carótida. Se houver suspeita de este
nose ou compressão da artéria carótida, auscultar as artérias carótidas na busca de so
pros e avaliar a circulação vertebrobasilar. 

Figura 3.3 
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Fossa supraclavicular .li 
Anatomia descritiva 

A fossa supraclavicular é superior à clavícula. Contém a fáscia omoióidea, os linfono
dos e o ponto de pressão para a artéria subclávia. É habitualmente uma depressão lisa 
e contornada (Fig. 3.1). 

Procedimento 

Palpar cada fossa na busca de edema, sensibilidade dolorosa e qualquer osso ou mas
sa de tecido mole anormal (Fig. 3.4). A dor e a sensibilidade dolorosa associadas ao 
edema secundário ao trauma podem indicar uma clavícula fraturada ou uma lesão na 
articulação acromioclavicular. O tecido ósseo anormal pode indicar uma costela cer
vical, que pode causar sintomas neurológicos ou vasculares na extremidade superior. 
Se uma costela extra for suspeitada, avaliar a existência de síndrome do desfiladeiro 
torácico ( Cap. 5). Uma massa de tecido mole anormal pode indicar adenopatia ou tu
mor. 

Figura 3.4 
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Aspecto posterior 

Músculo trapézio .li 
Anatomia descritiva 

O músculo trapézio é um músculo grande e triangular que se estende desde o occipi
tal e os processos espinhosos das vértebras cervicais e torácicas até o processo do acrô
mio da clavícula e a espinha da escápula (Fig. 3.5). Suas fibras superiores elevam os 
ombros; as fibras médias retraem a escápula; e as fibras inferiores deprimem a escápu
la e abaixam os ombros. 

Procedimento 

Palpar cada músculo a partir do aspecto superior logo abaixo do occipital, para baixo, 
continuando até o aspecto superior da espinha da escápula, e então lateral ao proces
so do acrômio (Fig. 3.6). A partir do aspecto inferior, palpar os processos espinhosos 
da vértebra torácica lateral e superior, em direção ao processo do acrômio (Fig. 3.7). 

M. semiespinal 
~,~75 ... ~~1do pescoço 

) 

M. longuíssimo 
do pescoço 

M. trapézio 

M. deltoide 
Figura 3.6 

Figura 3.5 Figura 3.7 
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A inflamação e a sensibilidade dolorosa secundárias ao trauma podem indicar 
espasmo muscular causado por fibras musculares rompidas associadas ao edema. A 
inflamação e a sensibilidade dolorosa que não sejam relacionadas ao trauma podem 
indicar fibrose do tecido muscular ou fibromialgia. Verificar de acordo com a escala 
de avaliação da sensibilidade dolorosa (Quadro 3.1). As bandas palpáveis indicam 
pontos-gatilho miofasciais que podem ser causados por esforço repetitivo, sobrecar
ga, trauma ou tremor. Essas bandas palpáveis podem também indicar articulações ar
tríticas ou sofrimento emocional. 

Musculatura cervical intrínseca 

Anatomia descritiva 

Os músculos vertebrais intrínsecos palpáveis na coluna cervical consistem no esplê
nio da cabeça e do pescoço, no longuíssimo do pescoço e no semiespinal do pescoço. 
Esses músculos dispostos em camadas são usados para a manutenção da postura e 
para os movimentos da coluna cervical. A camada superficial consiste no esplênio da 
cabeça e do pescoço, e a camada intermediária consiste no longuíssimo e no semies
pinal do pescoço. Esses músculos se estendem desde a base do occipital até o aspecto 
superior da espinha torácica (Fig. 3.5). Os músculos profundos na coluna cervical são, 
no mínimo, difíceis de palpar e não são discutidos aqui. 

Procedimento 

Palpar a camada superficial movendo os dedos de forma transversal sobre o ventre do 
músculo com a coluna cervical em leve extensão (Fig. 3.8). Notar qualquer tônus anor
mal, sensibilidade dolorosa ou bandas palpáveis. Palpar a camada intermediária com as 
pontas dos dedos diretamente adjacente aos processos espinhosos e também com a co
luna cervical em leve extensão (Fig. 3.9). Notar qualquer tônus anormal, sensibilidade 

Figura 3.8 Figura 3.9 
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dolorosa ou bandas palpáveis. Classificar as camadas de acordo com a escala de avalia
ção da sensibilidade dolorosa (Quadro 3.1). Qualquer tônus anormal ou sensibilidade 
dolorosa podem indicar um processo inflamatório no músculo, como distensão muscu
lar, miofasciite ou fibromialgia. As bandas palpáveis indicam pontos-gatilho miofas
ciais, que podem ser causados por esforço repetitivo, sobrecarga, trauma ou tremor. Po
dem também indicar articulações artríticas ou sofrimento emocional. 

Processo espinhoso e articulações das facetas 

Anatomia descritiva 

A vértebra CI, ou atlas, tem um arco posterior em lugar de um processo espinhoso, 
que é bastante difícil de palpar. As vértebras CII a CVII têm processos espinhosos re
lativamente proeminentes que são facilmente palpáveis. As articulações das facetas fi
cam ligeiramente laterais aos processos espinhosos. Cada articulação facetária é com
posta de um processo articular posterior e inferior e um processo articular posterior 
e superior da vértebra congruente (Fig. 3.10). 

Procedimento 

Com o paciente sentado e com a cabeça ligeiramente flexionada anteriormente, pal
par cada processo espinhoso individualmente com o seu indicador e/ ou dedo médio, 
notando qualquer dor e/ou sensibilidade dolorosa (Fig. 3.11). Avaliar também cada 
processo espinhoso conforme você move a coluna cervical em flexão e extensão para 
determinar se há hipomobilidade ou hipermobilidade (Fig. 3.12). 

Processo 
articu lar 

inferior e 
posterior 

Processo 
articu lar 

• superior e 
posterior 

Processo 
espinhoso ----t~ b .lr""'>. 

Primeira __..;"'('" 
costela 

Figura 3.10 

CIV 
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Figura 3.11 Figura 3.12 

rJ 1 ., 
, 

Novamente, com a cabeça do paciente ligeiramente flexionada anteriormente, 
usando o seu polegar e indicador, palpar as articulações das facetas bilateralmente, 
tanto em urna posição estática (Fig. 3.13) quanto em urna posição flexionada, e exe
cutando movimentos de extensão (Fig. 3.14). A sensibilidade dolorosa na articulação 
espinhosa e/ou facetária indica um processo inflamatório naquele local. A inflamação 
é habitualmente secundária a subluxação ou trauma, isto é, lesão por hiperflexão ou 
hiperextensão. A crepitação ao movimento pode indicar doença articular degenera
tiva. 

Figura 3.13 Figura 3.14 
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AMPLITUDE DE MOVIMENTO CERVICAL 

A amplitude de movimento cervical somente deve ser avaliada depois de uma anam
nese adequada e completa, para afastar qualquer indicação de que esses movimentos 
possam afetar adversamente o paciente. Um trauma grave que cause fratura ou luxa
ção ou o comprometimento vascular cervical deve ser descartado antes de executar 
esses movimentos. Você deve não apenas notar o movimento limitado na coluna cer
vical, mas também qualquer dor, junto com a sua localização e característica. Os mo
vimentos mais dolorosos devem ser feitos por último, de forma que nenhuma dor re
sidual seja trazida do movimento prévio. A crepitação também deve ser notada no 
movimento e pode indicar alterações degenerativas na coluna cervical. 

A amplitude de movimento vertebral é medida com o uso de inclinômetros, 
com o paciente fazendo os movimentos ativa e passivamente. O inclinômetro é o ins
trumento preferido para medir a amplitude de movimento vertebral, pois mede o 
deslocamento angular relativo à gravidade. Para a continuidade do relato e para ava
liar a cooperação do paciente, os movimentos devem ser executados três vezes. As três 
medidas devem estar dentro de 5° ou de lOo/o entre si para um critério válido de rela
to. O arco completo de movimento é fundamental para a avaliação da amplitude de 
movimentos na coluna cervical. A adição das medidas opostas para determinar o arco 
completo de movimento é o caminho mais objetivo para avaliar o movimento da co
luna cervical. Por exemplo, o paciente mantém a cabeça em 10° de flexão, os quais 
para essa pessoa correspondem à posição neutra. Quando você medir a flexão cervi
cal nesse indivíduo, ela pode ser reduzida de 10° da média. Se você então medir a ex -
tensão, poderá ter um aumento de 1 Oº. Esse aumento pode ser causado pelo ângulo de 
flexão de 10°, que é a posição neutra para aquele paciente. Se tomar cada medida in
dividualmente, terá um déficit de movimento em flexão e um aumento do movimen
to em extensão. Se adicionar ambos os movimentos, verá que o arco completo está 
dentro dos limites normais. 
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Flexão: método do inclinômetro (1,2) .li 
Com o paciente sentado e a coluna cervical na posição neutra, colocar um inclinôme
tro sobre o processo espinhoso de TI no plano sagital. Posicionar o segundo inclinô
metro no aspecto superior do occipital, também no plano sagital (Fig. 3.15). Zerar 
ambos os inclinômetros. Instruir o paciente a flexionar a cabeça anteriormente e re
gistrar ambos os ângulos (Fig. 3.16). Subtrair a inclinação de TI da inclinação occipi
tal para obter o ângulo de flexão anterior cervical ativa. 

Amplitude normal 

A amplitude normal é de 50° ou mais a partir da posição neutra ou zero para o movi
mento ativo. 

Figura 3.15 Figura 3.16 
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Extensão: método do inclinômetro (1,2) .. 

Com o paciente sentado e a coluna cervical na posição neutra, colocar um inclinôme
tro levemente lateral ao processo espinhoso de TI no plano sagital. Posicionar o se
gundo inclinômetro no aspecto superior do occipital, também no plano sagital (Fig. 
3.17). Zerar ambos os inclinômetros. Instruir o paciente a estender a cabeça para trás 
e registrar ambas as inclinações (Fig. 3.18). Subtrair a inclinação de TI da inclinação 
occipital para obter o ângulo de extensão cervical ativa. 

Amplitude normal 

A amplitude normal é de 60° ou mais a partir da posição neutra ou zero para o movi
mento ativo e de 110° para o arco completo de flexão e extensão ativa. A amplitude 
normal de flexão e extensão passiva varia conforme o seguinte ( 3): 

Idade 

20-29 
30-49 
> 50 

Figura 3.17 

Graus 

151±17 
141±35 
129 ± 14 

Figura 3.18 



76 Joseph J. Cipriano 

Flexão lateral: método do inclinômetro (1,2) .li 
Com o paciente sentado e a coluna cervical na posição neutra, colocar um inclinôme
tro sobre o processo espinhoso de TI no plano coronal. Posicionar o segundo inclinô
metro no aspecto superior do occipital, também no plano coronal (Fig. 3.19). Zerar 
ambos os inclinômetros. Instruir o paciente a flexionar a cabeça para um lado e regis
trar ambas as inclinações (Fig. 3.20). Subtrair a inclinação de TI da inclinação occipi
tal para obter o ângulo de flexão lateral cervical ativa. Repetir com a flexão no lado 
oposto. 

Amplitude normal 

A amplitude normal é de 45° ou mais a partir da posição neutra ou zero para o movi
mento ativo e de 90° para o arco completo de flexão lateral ativa direita e esquerda. O 
arco total de flexão lateral passiva direita e esquerda varia conforme o seguinte ( 3): 

Idade Graus 

20-29 101 ± 11 
30-49 93 ± 13 
> 50 80 ± 17 

Figura 3.19 Figura 3.20 
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Rotação: método do inclinômetro (1,2) .. 

Com o paciente em supino, colocar o inclinômetro no topo da cabeça, no plano trans
verso (Fig. 3.21). Zerar o inclinômetro. Instruir o paciente a rodar a cabeça para um 
lado, e então registrar os seus achados (Fig. 3.22). Repetir o procedimento com a ca
beça do paciente rodada para o lado oposto. 

Amplitude normal 

A amplitude normal é de 80° ou mais a partir de posição neutra ou zero para o movi
mento ativo. O arco total de rotação ativa direita e esquerda é de 160°. O arco total de 
rotação passiva direita e esquerda varia conforme o seguinte ( 3): 

Idade Graus 

20-29 183 ± 11 
30-49 172 ± 13 
> 50 155 ± 15 

Figura 3.21 Figura 3.22 
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, 
TESTE MUSCULAR ISOMETRICO CERVICAL RESISTIDO 

Os mesmos movimentos também podem ser testados para a força resistida. As con
traindicações corno fraturas, luxações e comprometimento vascular cervical devem 
ser consideradas antes do teste de força resistida. 

A prova muscular isométrica resistida é executada para avaliar a força muscular 
ou o estado muscular. A fraqueza de um músculo em particular ou de um grupo pode 
indicar disfunção neurológica nos nervos supridores dos músculos afetados. A dor de 
um músculo em particular ou de um grupo muscular durante o teste muscular 
isométrico contra a resistência pode indicar disfunção muscular, corno urna disten-
-sao. 

Cada um dos seguintes movimentos inclui um gráfico que indica os músculos 
que fazem o movimento e o suprimento nervoso para cada músculo. O profissional 
avalia cada movimento de acordo com a força muscular; o grau é baseado na escala de 
pontuação muscular adotada pela Arnerican Acaderny of Orthopaedic Surgeons 
(Quadro 3.2). 

QUADRO 3.2 Escala de pontuação muscular 

5 Amplitude de movimento completa contra a gravidade com resistência completa 
4 Amplitude de movimento completa contra a gravidade com alguma resistência 
3 Amplitude de movimento completa contra a gravidade 
2 Amplitude de movimento completa com a gravidade eliminada 
1 Evidência de contratilidade leve; nenhum movimento articular 
O Nenhuma evidência de contratilidade 

Flexão anterior 

Com o paciente sentado e na posição neutra, instrua-o a flexionar a cabeça para a 
frente contra a sua resistência, tendo certeza de que não haja nenhum movimento do 
paciente, apenas a contração muscular (Fig. 3.23 ). 

Músculos 

1. Longo do pescoço 
2. Escaleno anterior 
3. Escaleno médio 
4. Escaleno anterior 
5. Esternocleidornastóideo 

Suprimento nervoso 

C2-C5 
C4-C5 
C3-C8 
C6-C8 
Acessório, C2 
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Extensão 

Com o paciente sentado e na posição neutra, instrua-o a estender a cabeça para trás 
contra a sua resistência, tendo certeza de que não haja nenhum movimento dopa
ciente, apenas a contração muscular (Fig. 3.24). 

Músculos Suprimento nervoso 

1. Esplênio do pescoço C6, C7, C8 
2. Semiespinal do pescoço Cl-C6, C7, C8 
3. Longuíssimo do pescoço C6-C8 
4. Levantador da escápula C3-C4 
5. Iliocostal do pescoço C6, C7, C8 
6. Espinal do pescoço C6,C8 
7. Multífido Cl-C6, C7, C8 
8. Interespinal do pescoço Cl-C8 
9. Trapézio (superior) C3,C4 

10. Reto posterior maior da cabeça Cl 
11. Rotador curto Cl-C8 
12. Rotador longo Cl-C8 

Figura 3.23 Figura 3.24 



80 Joseph J. Cipriano 

Flexão lateral 

Com o paciente sentado e na posição neutra, instrua-o a inclinar a cabeça para um 
dos lados contra a sua resistência, tendo certeza de que não haja nenhum movimento 
do paciente, apenas a contração muscular (Fig. 3.25). Essa ação deve ser executada bi
lateralmente. 

Músculos Suprimento nervoso 

1. Levantador da escápula C3-C4 
2. Esplênio do pescoço C4-C6 
3. Iliocostal do pescoço C6-C8 
4. Longuíssimo do pescoço C6-C8 
5. Semiespinal do pescoço Cl-C8 
6. Multífido Cl-C8 
7. Intertransversário Cl-C8 
8. Escalenos C3-C8 
9. Esternocleidomastóideo C2 

10. Oblíquo inferior da cabeça Cl 
11. Rotadores curtos Cl-C8 
12. Rotadores longos Cl-C8 
13. Longo do pescoço C2-C6 
14. Trapézio C3-C4 

Figura 3.25 
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Com o paciente sentado e na posição neutra, instrua-o a rodar a cabeça para um dos lados 
contra a sua resistência, tendo certeza de que não haja nenhum movimento do paciente, 
apenas a contração muscular (Fig. 3.26). Essa ação deve ser executada bilateralmente. 

Músculos 

Move a face para o mesmo lado 
1. Levantador da escápula 
2. Esplênio do pescoço 
3. Iliocostal do pescoço 
4. Longuíssimo do pescoço 
5. Intertransversário 
6. Oblíquo inferior da cabeça 
7. Rotadores curtos 
8. Rotadores longos 

Move a face para o lado oposto 
1. Multífido 
2. Escalenos 
3. Esternocleidornastóideo 

Suprimento nervoso 

C3-C4 
C4-C6 
C6-C8 
C6-C8 
Cl-C8 
Cl 
Cl-C8 
Cl-C8 

Cl-C8 
C3-C8 
C2 

Explicação 

A dor na contração isométrica resistida pode indicar urna distensão rnusculotendínea 
de um ou mais dos músculos envolvidos na ação. A fraqueza pode indicar urna rup
tura neurológica do músculo ou dos músculos envolvidos na ação. 

Figura 3.26 
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- -AVALIAÇAO DA CIRCULAÇAO VERTEBROBASILAR 

Descrição clínica 

A insuficiência vascular pode ser agravada por alteração posicional na coluna cervical. 
A avaliação da circulação vertebrobasilar deve ser feita se ajuste ou manipulação cervi
cal forem executados. As contraindicações absolutas e os riscos de ajuste ou manipula
ção cervical podem ser significativamente minimizados, mesmo que sejam raros, com a 
avaliação diagnóstica adequada. Esses riscos e contraindicações podem ser previstos em 
alguns casos por meio de prova funcional ou teste provocativo e pela anamnese adequa
da (história familiar de AVC ou de doença cardiovascular, hipertensão, tabagismo, es
pondilose ou artrose cervical, distúrbios da coagulação, medicamentos e/ou anomalia 
ou patologia anatômica). Os acidentes vasculares podem ainda ocorrer sem evidência 
de insuficiência vascular, déficit e procedimentos provocativos negativos. O Quadro 3.3 
lista as oito predisposições mais comuns associadas aos acidentes vasocerebrais (AVC). 

QUADRO 3.3 Predisposições aos acidentes vasocerebrais 

• Cefaleias, enxaqueca 
• Tonturas 
• Dor súbita e intensa na cabeça ou no pescoço 
• Hipertensão 
• Tabagismo 
• Contraceptivos orais 
• Obesidade 
• Diabetes 

Todos os seguintes testes incorporam uma alteração posicional na coluna cervi
cal. O aspecto de rotação dessa alteração é o denominador comum de todos os testes 
a seguir. A rotação de Cl sobre C2 entre 30° e 45° comprime a artéria vertebral na jun
ção atlantoaxial, no lado oposto de rotação de cabeça, reduzindo o fluxo sanguíneo 
para a artéria basilar (Fig. 3.27) ( 4,5). No paciente normal, essa diminuição de fluxo 
sanguíneo causado pela alteração posicional da coluna cervical não causa qualquer 
sintoma neurológico, como tonturas, náuseas, zumbidos, fraqueza ou nistagmo. Essa 
ausência de sintomas é o resultado do fluxo normal da circulação colateral pela arté
ria vertebral oposta, artérias carótidas comuns e um círculo arterial cerebral comuni
cante (Círculo de Willis) (Fig. 3.28). 

A instabilidade rotacional na coluna cervical superior causada por trauma, do
ença arterial e/ ou doença articular degenerativa na coluna cervical pode levar a uma 
redução mecânica do fluxo sanguíneo para uma área, causando sintomas neurológi
cos. Essa redução do fluxo sanguíneo pode ser de tal monta que a circulação colateral 
não seja suficiente para sustentar a função normal do cérebro. Por conseguinte, quan
do você testar de maneira posicional um vaso na coluna cervical, estará testando a in
tegridade da circulação colateral fornecida para a área, que é normalmente suprida 
pelo vaso que está sendo testado. 
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Figura 3.27 

Figura 3.28 
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A avaliação da circulação vertebrobasilar por testes provocativos ou funcionais 
estressa sete áreas possíveis de compressão. Essas áreas são as seguintes (Fig. 3.29): 

1. Entre os processos transversos de CI e CII, onde as artérias vertebrais estão rela
tivamente fixas nos forames transversos de CI e CII 

2. CII a CIII no nível da faceta articular superior de CIII no lado ipsilateral à rotação 
da cabeça 

3. O processo transverso de CI e a artéria carótida interna 
4. A abertura atlanto-occipital pelo arco posterior do atlas e na borda do forame 

magno ou anteriormente na cápsula articular atlanto-occipital e posteriormente 
na membrana atlanto-occipital 

5. Os níveis CIV a CV ou CV a CVI, por causa de artrose das articulações uncover
tebrais com compressão na rotação da cabeça para o lado ipsilateral 

6. Os forames transversos do atlas ou áxis entre o oblíquo inferior da cabeça e o 
intertransversário durante os movimentos rotatórios 

7. Antes de entrar no processo transverso de CVI pelo músculo longo do pescoço 
ou por tecido que comunica os músculos longo do pescoço e escaleno anterior 

A maior parte das compressões e/ ou danos é relatada nos primeiros quatro lo-
• cais. 

Carótida interna 
envolvendo CI 

... 

• 
• ' 

··~ 

Figura 3.29 
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Permitir o intervalo de 1 O segundos entre os testes para assegurar que não exis
ta qualquer sintoma latente. Se os sintomas forem reproduzidos, não há necessidade 
de progredir para os outros testes provocativos vasculares cervicais. Os sinais clínicos 
e sintomas mais comuns exibidos nos episódios cerebrovasculares estão apresentados 
no quadro a seguir. 

Sinais clínicos e sintomas de episódios cerebrovasculares 

• Vertigem, tontura, sensação de cabeça vazia 
• Desmaio, perda de consciência 
• Diplopia 
• Disartria 
• Disfagia 
• Ataxia da marcha 
• Náuseas, vômitos 
• Dormência em um lado da face 
• Nistagmo 

Sinal de Barré-Liéou (6) 

Procedimento 

Com o paciente sentado, 
instruí-lo a mover a cabe
ça para um lado e depois 
para o outro (Fig. 3.30). 

Explicação 

A rotação da cabeça causa 
compressão da artéria ver
tebral oposta ao lado da 
rotação da cabeça (Fig. 
3.27). Por conseguinte, 
você está testando a per
viedade (presença de flu
xo) da artéria vertebral no 

Figura 3.30 
mesmo lado da rotação da 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

cabeça. Vertigem, tonturas, visão borrada, náuseas, fraqueza e nistagmo são os sinais 
de um teste positivo. Esse sinal indica uma síndrome da artéria vertebral. Também 
deve ser considerada a perviedade das artérias carótidas e do círculo arterial cerebral 
comunicante. 
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Manobra funcional da artéria vertebrobasilar (7) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, palpar e auscultar a carótida (Fig. 3.31) e as artérias sub
clávias (Fig. 3.32) buscando pulsações ou sopros. Ao auscultar, orientar o paciente a 
trancar a respiração. Se nenhuma artéria for palpável, orientar o paciente a rodar e 
hiperestender a cabeça para um lado e depois para o outro (Fig. 3.33). Se pulsações ou 
sopros estiverem presentes, não executar a porção de rotação e hiperextensão do 
teste. 

Explicação 

Nota 

Se houver pulsações ou sopros nas artérias carótidas ou subclávias, esse teste é consi
derado positivo. Pode indicar compressão ou estenose das artérias carótidas ou sub
clávias. A porção de rotação e hiperextensão do teste ocasionam uma compressão in
duzida por movimento na artéria vertebral oposta ao lado da rotação da cabeça (Fig. 
3.27). Vertigem, tonturas, visão borrada, náuseas, fraqueza e nistagmo são os sinais de 
um teste positivo. Um resultado positivo indica estenose da artéria vertebral ou basi
lar ou a compressão de um dos sete locais discutidos anteriormente neste capítulo. 
Também deve ser considerada a perviedade das artérias carótidas e do círculo arterial 
cerebral comunicante. 

A manobra funcional da artéria vertebrobasilar e o procedimento de rastreamento de 
George são subseções do teste de funcional cerebrovascular craniocervical de 
George. 

Figura 3.31 Figura 3.32 
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Figura 3.33 

Teste de Maigne (8) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, instruí-lo a estender e rodar a cabeça e manter essa posição 
por 15 a 40 segundos (Fig. 3.34). Repetir o teste com a cabeça do paciente rodada para 
o lado oposto. 

Explicação 

A rotação e a extensão da cabeça ocasionam 
uma compressão induzida pelo movimento 
na artéria vertebral oposta ao lado da rotação 
da cabeça (Fig. 3.27). Vertigem, tonturas, visão 
borrada, náuseas, fraqueza e nistagmo são os 
sinais de um teste positivo. Esse teste indica 
estenose ou compressão da artéria vertebral, 
basilar ou carótida em um dos sete locais dis
cutidos no princípio desta seção. Também 
deve ser considerada a perviedade das artérias 
carótidas e do círculo arterial cerebral comu
nicante. 

Figura 3.34 
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Teste da artéria vertebral (quadrante cervical) (9) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente deitado em supino e a cabeça fora da mesa de exames, o examinador 
passivamente hiperestende e flexiona lateralmente a cabeça, mantendo-a nessa posi
ção por 30 segundos (Fig. 3.35). Repetir com a cabeça lateralmente flexionada no lado 
oposto. 

Explicação 

A flexão lateral e a hiperextensão da cabeça ocasionam uma compressão induzida 
pelo movimento na artéria vertebral do mesmo lado da flexão lateral da cabeça. Ver
tigem, tonturas, visão borrada, náuseas, fraqueza e nistagmo são os sinais de um teste 
positivo. Esse teste indica estenose ou compressão da artéria vertebral, basilar ou ca
rótida em um dos sete locais discutidos no princípio desta seção. Também deve ser 
considerada a perviedade das artérias carótidas e do círculo arterial cerebral comuni
cante. 

Figura 3.35 

/ 
/ 

/ 
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Teste de Dek/eyn (10,11) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino e com a cabeça fora da mesa de exames, instruí-lo a hipe
restender e rodar a cabeça e manter na posição por 15 a 40 segundos (Fig. 3.36). Re
petir com a cabeça rodada e estendida para o lado oposto. 

Explicação 

A rotação e a hiperextensão da cabeça ocasionam uma compressão induzida pelo 
movimento na artéria vertebral oposta ao lado da rotação da cabeça (Fig. 3.27). Ver
tigem, tonturas, visão borrada, náuseas, fraqueza e nistagmo são os sinais de um teste 
positivo. Esse teste indica estenose ou compressão da artéria vertebral, basilar ou ca
rótida em um dos sete locais discutidos no princípio desta seção. Também deve ser 
considerada a perviedade das artérias carótidas e do círculo arterial cerebral comu
nicante. 

Figura 3.36 



90 Joseph J. Cipriano 

Teste de Hautant (12) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado e com olhos fechados, 
instruí-lo a estender os braços para a frente, com as 
palmas para cima. Orientar o paciente a estender e 
rodar a cabeça para um dos lados (Fig. 3.37). Repetir 
com a cabeça rodada e estendida para o lado oposto. 

Explicação 

Um paciente com estenose ou compressão das arté
rias vertebral, basilar ou subclávia sem circulação 
colateral suficiente tenderá a perder equilíbrio, bai
xar os braços e pronar as mãos. Se isso ocorrer, sus-

Figura 3.37 peitar de estenose ou compressão da artéria verte-
bral, basilar ou carótida em um dos sete locais discutidos no princípio desta seção. 

Teste de Underburg 
BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em pé, instrua-o a fechar os olhos e busque dificuldades no equilíbrio 
(Fig. 3.38). A seguir, instrua o paciente a estender os braços a frente e supinar as mãos 
(Fig. 3.39). Buscar dificuldades no equilíbrio e oscilação ou pronação dos braços. En
tão instrua o paciente a marchar no mesmo lugar (Fig. 3.40). A seguir, instrua opa
ciente a estender e rodar a cabeça, mantendo a marcha no mesmo lugar (Fig. 3.41). 
Repetir com a cabeça do paciente rodada e estendida para o lado oposto. 

Explicação 

A marcha estacionária aumenta a frequência cardíaca, que aumenta a velocidade do 
fluxo sanguíneo por meio dos vasos suspeitados. A extensão e a rotação da cabeça 
ocasionam urna compressão induzida pelo movimento nas artérias vertebrais no lado 
oposto ao da rotação da cabeça (Fig. 3.27). Vertigem, tonturas, visão borrada, náuse
as, fraqueza e nistagmo são os sinais de um teste positivo. Esse teste indica estenose ou 
compressão da artéria vertebral, basilar ou carótida em um dos sete locais discutidos 
no princípio desta seção. Também deve ser considerada a perviedade das artérias ca
rótidas e do círculo arterial cerebral comunicante. 
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Figura 3.39 

Figura 3.38 

Figura 3.40 Figura 3.41 
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Manobra de Hallpike BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Faça o paciente deitar em supino com a cabeça para fora da mesa de exames. Segure a ca
beça do paciente e mova-a em extensão (Fig. 3.42). Depois rode e flexione lateralmente a 
cabeça para um lado (Fig. 3.43) e mantenha por 15 a 45 segundos esperando algum nis
tagrno ou outros sinais neurológicos. Repetir o teste com o lado oposto. Por fim, liberar 
lentamente a cabeça e permitir que ela fique em hiperextensão (Fig. 3.44). 

Explicação 

A rotação e a hiperextensão com flexão lateral da cabeça ocasionam urna compressão 
induzida pelo movimento nas artérias vertebrais opostas ao lado da rotação da cabe
ça (Fig. 3.27). Vertigem, tonturas, visão borrada, náuseas, fraqueza e nistagrno são os 
sinais de um teste positivo. Esse teste indica estenose ou compressão da artéria verte
bral, basilar ou carótida em um dos sete locais discutidos no princípio desta seção. 
Também deve ser considerada a perviedade das artérias carótidas e do círculo arterial 
cerebral comunicante. 

Figura 3.42 
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SUGESTÃO DE IMAGENS DIAGNÓSTICAS 

• Radiologia simples da coluna cervical 
AP transoral 
AP cervical inferior, torácica superior 
Cervical lateral neutra 
Incidências oblíquas 

• Ultrassom da artéria vertebral e da carótida 
• Angiorressonância magnética 
• Angiografia cerebral 

Figura 3.43 

Figura 3.44 
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, , 
COMPROMETIMENTO DA ARTERIA SUBCLAVIA 

Descrição 

As artérias subclávias são arqueadas superior e posteriormente, deprimindo a pleura e os 
pulmões. Elas então passam inferiormente por trás do ponto central da clavícula e são cru
zadas anteriormente pelos músculos escalenos anteriores (Fig. 3.45). O comprometimen
to da artéria subclávia pode ser produzido por aterosclerose, disfunção muscular ou uma 
lesão expansiva. As seguintes condições podem comprometer a artéria subclávia: 

a) placa esclerótica nas paredes da artéria; 
b) espasmo do músculo escaleno anterior; e 
c) tumor do sulco pulmonar superior (tumor de Pancoast). 

Clavícula 

Figura 3.45 

Músculos 
esca lenos 
anteriores 

Procedimento de rastreamento de George (7) 

Procedimento 

Ápice do pulmão 

Su lco pleural 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Com o paciente sentado, obter a pressão sanguínea bilateralmente e registrar os acha
dos (Fig. 3.46). Determinar a característica do pulso radial do paciente bilateralmente 
(Fig. 3.47). 
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Explicação 

Nota 

Uma diferença de 1 O mmHg entre as duas pressões sanguíneas sistólicas e um pulso 
radial fraco ou ausente indica estenose da artéria subclávia no lado do pulso fraco ou 
ausente. 

Se o teste for negativo, colocar um estetoscópio sobre a fossa supraclavicular e auscul
tar a artéria subclávia na busca de sopros (Fig. 3.48). Se houver sopros, suspeitar de 
estenose ou de compressão da artéria subclávia. 

Figura 3.46 Figura 3.47 
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Figura 3.48 

, -
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: DISTENSAO VERSUS ENTORSE 

Descrição clínica 

A distensão cervical caracteriza-se por irritação e espasmo dos músculos da coluna 
cervical, com ou sem ruptura parcial da fibra muscular (ver Teste muscular isométri
co cervical resistido, anteriormente citado no capítulo). A entorse cervical é uma tor
ção das articulações da coluna cervical, com ruptura parcial de seus ligamentos. As le
sões traumáticas como as lesões cervicais por aceleração-desaceleração produzem as 
lesões de distensão e entorse. Outras condições traumáticas e não traumáticas, como 
as lesões esportivas, o esforço repetitivo, o alongamento excessivo, a supercontração 
contra a resistência e um golpe direto, habitualmente produzem uma condição mus
cular que pode indicar entorse. As distensões são classificadas conforme o grau de 
dano ao tecido muscular (Quadro 3.4). As entorses são classificadas conforme o grau 
de dano ligamentar (Quadro 3.4). 
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QUADRO 3.4 Categorias de distensões e entorses 

Grau de distensão 
1. Leve: ruptura leve de fibras muscu lares, sem hemorragia apreciável e quantidades 

mínimas de edema 
2. Moderado: laceração de fibras musculares com uma quantidade apreciável de hemorragia 

nos tecidos circundantes e uma quantidade moderada de edema 
3. Grave: ruptura completa da unidade músculo-tendão, possivelmente com ruptura do 

tendão a partir do osso ou uma ruptura do múscu lo no seu ventre 

Grau de entorse 
1. Leve: rupturas leves de algumas fibras ligamentares 
2. Moderado: ruptura mais grave de fibras ligamentares, mas sem a separação completa do 

ligamento 
3. Grave: ruptura completa de um ligamento de suas inserções 
4. Avulsão: um ligamento que se prende a um osso é arrancado com um fragmento daquele 

osso 

Manobra de O'Donoghue (13) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 

Procedimento 

4 

Com o paciente sentado, movimentar a coluna cervical na sua amplitude de movi
mento contra a resistência (Fig. 3.49), e depois na sua amplitude de movimento pas
siva (Fig. 3.50). Ver as seções sobre amplitude de movimento cervical e teste muscular 
isométrico cervical resistido neste capítulo. 

Explicação 

A dor durante a amplitude de movimento ou a contração muscular isométrica resis
tida significa distensão muscular (ver amplitude de movimento resistida para os mús-

Figura 3.49 Figura 3.50 
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Nota 

culos envolvidos). A dor durante a amplitude de movimento passiva pode indicar en
torse dos ligamentos: ligamentos alares, ligamento transverso, ligamento espinhoso, 
ligamento interespinhoso, ligamento amarelo, cápsula articular, ligamentos inter
transversos, ligamento longitudinal posterior e ligamento longitudinal anterior (Fig. 
3.51). 

Essa manobra pode ser aplicada a qualquer articulação ou série de articulações para 
determinar o envolvimento ligamentar ou muscular. Uma vez que a amplitude de 
movimento resistida força principalmente os músculos e a amplitude de movimento 
passiva força principalmente os ligamentos, você deve ser capaz de determinar se há 
distensão e entorse ou uma combinação delas. 

~------ Ligamento transverso 

L---- Ligamento longitudinal anterior 

Ligamento amarelo 

Ligamento interespinhoso 

Cápsula articular 

Figura 3.51 

* Com base no resultado das radiografias cervicais em AP, transorais e laterais neutras e se o movimento não afeta 
adversamente o paciente. 
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FRATURAS CERVICAIS 

Descrição clínica 

As fraturas cervicais devido a trauma são classificadas corno aquelas que rompem ou 
não rompem o canal vertebral, e corno estáveis ou instáveis. As fraturas, as luxações e 
as fraturas-luxações da coluna cervical são frequentemente o resultado de urna flexão 
súbita e forte da cabeça e do pescoço, ou de urna força axial intensa, corno objeto que 
caia sobre a cabeça. A principal preocupação com as fraturas cervicais é a compressão 
ou a transecção da medula espinal. A compressão de qualquer parte do sistema ner
voso central por 3 a 5 minutos resulta na morte de tecido nervoso, particularmente as 
células nervosas. 

É preciso tornar muito cuidado se houver suspeita de fratura cervical. As radio
grafias da área afetada devem ser feitas antes de qualquer movimento cervical. As fra
turas podem ser causadas por acidente automotor, quedas, lesões esportivas ou queda 
de objetos. Algumas das fraturas cervicais comuns incluem a fratura do processo es
pinhoso, a fratura por compressão do corpo vertebral, a fratura do arco posterior do 
atlas, as fraturas do odontoide e a fratura de explosão, urna fratura composta anterior 
e posterior nas massas laterais. A maioria das fraturas cervicais causadoras de incapa
cidade grave é mais provavelmente avaliada em urna situação de emergência. 

SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS 

• Dor cervical intensa 
• Paciente estabilizando a cabeça 
• Pouco ou nenhum movimento cervical 
• Espasmo muscular cervical intenso 
• Disfunção neurológica da extremidade superior (Cap. 4) 
• Disfunção neurológica da extremidade inferior (Cap. 11) 

Teste da percussão vertebral (13, 14) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado e a cabeça ligeiramente flexionada, percutir o processo espi
nhoso (Fig. 3.52) e a musculatura associada (Fig. 3.53) de cada urna das vértebras cer
vicais com um martelo de reflexos. 

Explicação 

A evidência de dor local pode indicar urna vértebra fraturada sem comprometimento 
neurológico. A evidência de dor radicular pode indicar urna vértebra fraturada com 
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Nota 
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comprometimento neurológico ou uma lesão discal com comprometimento neuroló
gico. Se uma fratura for suspeitada, é indicada uma série completa de radiografias cer
vicais. Se uma dor radicular for produzida, deve-se avaliar qual nível neurológico está 
afetado (Cap. 4). 

Esse teste não é específico; outras condições também produzem uma resposta positi
va de dor. Uma entorse ligamentar produz um sinal positivo na percussão dos proces
sos espinhosos. A percussão da musculatura paravertebral produz um sinal positivo 
na distensão muscular. 

Figura 3.52 

Figura 3.53 

V 

V 

V 

' 
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Teste de Soto-Hall (15) 

Procedimento 

Com o paciente em supino, pres
sione o seu esterno com uma das 
mãos. Com a outra mão, flexione 
passivamente o pescoço do pa
ciente em direção ao tórax (Fig. 
3.54). 

Explicação 

A evidência de dor local pode in
dicar patologia ou lesão ligamen
tar, muscular, óssea ou doença da 
medula cervical. Esse teste é ines
pecífico; ele meramente isola a 
coluna cervical em flexão passiva. 
Se o paciente relatar sintomas ra- Figura 3.54 
diculares na extremidade supe-

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

rior com a flexão passiva, suspeitar de um defeito discal. Quando a coluna cervical é 
flexionada para a frente, o disco intervertebral é comprimido na área anterior e esti
rado na área posterior (Fig. 3.55). A dura também sofre tração na área posterior. Se o 
paciente tiver um defeito discal posterior, esse movimento pode exacerbar o defeito, 
resultando em compressão de medula espinal ou de raiz nervosa. 

Figura 3.55 

Disco protrui 
posteriormente 
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Sinal de Rust .li BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Um paciente com lesão grave na coluna cervical superior pegará a cabeça com ambas 
as mãos para suportar o peso da cabeça sobre a coluna cervical (Fig. 3.56). O paciente 
deitado suportará a cabeça ao tentar levantar. 

Explicação 

O paciente com urna lesão cervical superior grave, corno a distensão muscular grave, 
a instabilidade ligarnentar, um defeito discal posterior, urna fratura cervical superior 
ou urna luxação, está sujeito a movimentos com defesa, incluindo a estabilização da 
cabeça com leve tração para reduzir a dor. 

SUGESTÃO DE IMAGENS DIAGNÓSTICAS 

• Radiologia simples 
AP cervical inferior, torácica superior 
AP transoral 
Cervical lateral neutra 
Incidências cervicais com flexão e extensão* 

• Tomografia computadorizada 
• Mielografia 

Figura 3.56 

* Com base no resultado das radiografias cervicais em AP, transorais e laterais neutras e se o movimento não afetar ad-
• versamente o paciente. 
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INSTABILIDADE CERVICAL 

Descrição clínica 

A instabilidade cervical, corno a fratura, está geralmente associada ao trauma na cabe
ça e na coluna cervical. Se a instabilidade for devido a urna fratura, pode ser causada 
por ruptura ou distensão ligarnentar da articulação atlanto-occipital e/ ou das articu
lações atlantoaxiais (Fig. 3.57), que pode causar urna subluxação ou luxação de qual
quer urna dessas articulações. Se houver suspeita de instabilidade cervical, a principal 
preocupação é a compressão ou a transecção da medula espinal. A compressão da me
dula espinal cervical pode levar a problemas neurológicos graves, e a transecção de 
medula espinal cervical pode levar à morte. A maioria das lesões graves da medula es
pinal é avaliada no departamento de emergência. 

Os testes descritos a seguir tentam avaliar a estabilidade das articulações atlanto
-occipital e atlantoaxial e de seus ligamentos associados. Os ligamentos sendo testados 
são os alares e os transversos. As radiografias da coluna cervical devem ser obtidas an
tes de esses testes serem executados, por causa da possibilidade de instabilidade cervi
cal, que pode levar a um déficit neurológico. Em função da natureza das lesões cervi
cais instáveis, os testes a seguir devem ser executados com extrema cautela. 

SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS 

• Dor cervical intensa 
• Paciente estabilizando a cabeça 
• Pouco ou nenhum movimento cervical 
• Espasmo muscular cervical intenso 
• Disfunção neurológica da extremidade superior (Cap. 4) 
• Disfunção neurológica da extremidade inferior (Cap. 11) 

Ligamentos alares Ligamentos alares lesionados 

' . 
~ --. • • 

• 
\ 
1 

i" Atlas move-se • 

• anteriormente Ligamento 

Ligamento transverso 
/ ....:.: lesionado transverso O áxis (,( ~ . , . 

permanece estac1onar10 

Figura 3.57 
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Teste de Sharp-Purser(16) .a BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, o examinador coloca uma das mãos sobre a testa do pacien
te e o polegar da mão oposta sobre o processo espinhoso de CII para estabilização 
(Fig. 3.58). Instruir o paciente a flexionar a cabeça lentamente, enquanto você aplica 
uma pressão posterior com a palma da sua mão (Fig. 3.59). Um teste é positivo se você 
sentir a cabeça deslizar para trás durante o movimento. 

Explicação 

Em uma subluxação anterior do atlas devido a trauma grave, o atlas fica anterior ao 
áxis, com dano do ligamento alar ou transverso. Um deslizamento para trás indica 
que a subluxação do atlas sobre o áxis foi reduzida, e o deslizamento pode ser acom
panhado por um "ressalto': A subluxação pode ser causada por um ligamento alar ou 
transverso distendido ou rompido (Fig. 3.60). 

• 

( 

Figura 3.58 Figura 3.59 

Ligamentos alares Ligamentos alares lesionados 

Ligamento 
transverso 

Figura 3.60 

• .. 
l 

,-!:: Atlas move-se 
anteriormente 

Ligamento 
transverso 
lesionado 
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Teste de estresse do ligamento transverso (17, 18) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, apoiar o occipital com as palmas de ambas as mãos utili
zando terceiro, quarto e quinto dedos. Colocar os indicadores de ambas as mãos entre 
o occipital e CII no arco posterior ou atlas, que não é palpável (Fig. 3.61). Erguer cui
dadosamente a cabeça e CI da mesa, não permitindo qualquer flexão ou extensão da 
coluna cervical (Fig. 3.62). Manter essa posição de 10 a 20 segundos. 

Explicação 

O levantamento da cabeça e CI para fora da mesa causa tração posterior no ligamen
to transverso pelo processo odontoide induzida pelo movimento. Esse movimento 
deve ser limitado por um ligamento transverso. Se o ligamento transverso estiver 
rompido ou distendido, pode ocorrer compressão da medula espinal por esse cisalha
mento anterior. Os sinais possíveis incluem sensação final de movimento mole, espas
mo muscular, tonturas, náuseas, parestesias no lábio, face ou membros, nistagmo ou 
sensação de bola na garganta. Isso indica articulação atlantoaxial hipermóvel. 

Figura 3.61 

Figura 3.62 
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Teste de estresse do ligamento alar (17, 18) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, segurar a cabeça com uma das mãos. Com a mão oposta, 
agarrar C2 com uma pinça dos dedos em torno do processo espinhoso e da lâmina 
(Fig. 3.63). Tentar um movimento de cisalhamento lado a lado da cabeça contra o áxis 
(Fig. 3.64). Deve haver uma quantidade mínima de movimento lateral, com uma for
te sensação de final de movimento capsular. 

Explicação 

Os ligamentos alares estendem-se do processo odontoide até as margens laterais do 
forame magno. Esses ligamentos limitam o movimento de um lado a outro do crânio 
sobre o áxis. O movimento lateral excessivo indica um ligamento ou ligamentos ala
res distendidos ou rompidos. 

SUGESTÃO DE IMAGENS DIAGNÓSTICAS 

• Radiologia simples 
AP cervical inferior, torácica superior 
AP transoral 
Cervical lateral neutra 
Incidências cervicais com flexão e extensão* 
Incidências cervicais laterais em flexão* 
Incidências transorais rotatórias em AP* 

• Tomografia computadorizada 
• Mielografia 
• Imagem por ressonância magnética nuclear 

Figura 3.63 Figura 3.64 

* Com base no resultado das radiografias cervicais em AP, transorais e laterais neutras e se o movimento não afetar 
adversamente o paciente. 
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-LESOES EXPANSIVAS 

Descrição clínica 

As lesões expansivas em torno ou na coluna cervical podem ter várias origens. Algumas 
massas, como os defeitos discais posteriores, os osteófitos posteriores, os tumores e as 
fraturas deslocadas estão dentro do canal vertebral. Os mesmos tipos de massas fora do 
canal vertebral incluem os defeitos discais anteriores, os osteófitos anteriores, os tumo
res e as fraturas deslocadas. As lesões expansivas dentro do canal vertebral podem cau
sar déficit neurológico. A maior parte dessas massas é identificada por vários exames de 
imagens. Os testes seguintes tentam distinguir entre as massas dentro e fora do canal 
vertebral. Se a massa suspeitada estiver dentro do canal vertebral e estiver causando dis
função neurológica, o examinador deve avaliar a presença de déficit neurológico com 
base no resultado dos testes nesta seção. Os exames diagnósticos de imagens listados no 
fim desta seção são imperativos para determinar a localização e o tipo de massa. 

Manobra de Valsalva (19) 

Procedimento 

Com o paciente sentado, instruí-lo a in
clinar-se como se estivesse defecando, mas 
concentrando o esforço na região cervical 
(Fig. 3.65). Perguntar ao paciente se ele 
sente qualquer aumento na dor e, em caso 
afirmativo, aponte a sua localização. Esse 
teste é subjetivo e requer uma resposta pre
cisa do paciente. 

Explicação 

Esse teste aumenta a pressão intratecal em 
toda a coluna, mas o paciente deve ser ca-
paz de localizar o esforço na coluna cervi- Figura 3.65 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

cal. A dor local secundária à pressão aumentada pode indicar uma lesão expansiva (p. 
ex., defeito discal, massa, osteófito) no canal ou forame cervical. 
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Sinal de Déjérine BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, instruí-lo a tossir, espirrar e inclinar-se para a frente como se 
estivesse defecando (manobra de Valsalva). 

Explicação 

A dor, seja local ou irradiada para os ombros ou extremidades superiores depois de 
qualquer uma dessas ações, indica aumento na pressão intratecal. Essa dor pode ser 
causada por uma lesão expansiva, como defeito discal, osteófito ou massa. 

Teste da deglutição (19) 

Figura 3.66 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente sentado a deglutir (Fig. 3.66). 

Explicação 

A dor na deglutição habitualmente indica lesão, disfun
ção ou patologia esofágica ou faríngea. A dor na degluti
ção tem significância ortopédica. Por causa da proximi
dade do esôfago com o ligamento longitudinal anterior 
na coluna cervical, uma patologia anterior da coluna 
cervical, como defeito discal anterior, osteófito, massa 
ou espasmo muscular, podem comprimir ou irritar o 
esôfago e causar dor na deglutição. 

SUGESTÃO DE IMAGENS DIAGNÓSTICAS 

• Radiologia simples 
AP cervical inferior, torácica superior 
AP transoral 
Cervical lateral neutra 
Incidências cervicais oblíquas 
Incidência lateral em extensão (para massa retrofaríngea) 

• Tomografia computadorizada 
• Imagem por ressonância magnética cervical 
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- - , 
COMPRESSAO E IRRITAÇAO NEUROLOGICA CERVICAL 

Descrição clínica 

A compressão e irritação das estruturas neurológicas na coluna cervical envolvem 
principalmente a medula espinal e as raízes nervosas. A compressão dessas estruturas 
pode ser causada por defeitos discais, osteófitos, doença articular degenerativa, tumo
res ou fraturas. A maior parte dos testes nesta seção é provocativa, isto é, agravam a 
compressão se ela estiver presente. Se houver suspeita de compressão neurológica, o 
examinador deve avaliar o déficit neurológico conforme descrito no Capítulo 4. De
pois de executar esses testes e avaliar o déficit neurológico, selecionar os procedimen
tos adequados de imagens para a condição suspeitada. 

BPUS 

Teste de compressão foraminal (20-22) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado e a cabeça na posição neutra, fazer uma forte pressão na cabeça 
para baixo (Fig. 3.67). Repetir o teste com a cabeça rodada bilateralmente (Fig. 3.68). 

Figura 3.67 Figura 3.68 
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Explicação 

Quando urna pressão para baixo é aplicada na cabeça, ocorrem as seguintes ações bio-
" . rnecan1cas: 

a) estreitamento dos forarnes intervertebrais; 
b) compressão das articulações apofisárias na coluna cervical; e 
c) compressão dos discos intervertebrais na coluna cervical. 

A dor local pode indicar intrusão forarninal sem pressão na raiz nervosa ou cap
sulite apofisária. A dor radicular pode indicar pressão em urna raiz nervosa por urna di
minuição no intervalo forarninal (intrusão forarninal) ou por um defeito discal. Se hou
ver suspeita de um envolvimento de raiz nervosa, avaliar o nível neurológico ( Cap. 4). 

BPUS 

Teste de compressão de Jackson (23) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, flexionar lateralmente o pescoço e fazer urna forte pressão na 
cabeça para baixo. Executar esse teste bilateralmente (Fig. 3.69). 

Figura 3.69 

Explicação 

Com o pescoço lateralmente flexionado e com pres
são aplicada para baixo, as seguintes ações biornecâ
nicas acontecem: 

a) estreitamento dos forarnes intervertebrais no 
lado da flexão lateral; 

b) compressão das articulações facetárias no lado da 
flexão lateral; e 

c) compressão dos discos intervertebrais na coluna 
cervical. 

A dor local pode indicar intrusão forarninal 
sem pressão na raiz nervosa ou patologia articular 
apofisária. A dor radicular pode indicar pressão em 
urna raiz nervosa por urna diminuição no intervalo 
forarninal (intrusão forarninal) ou um defeito discal. 
Se houver suspeita de envolvimento de raiz nervosa, 
deve-se avaliar o nível neurológico (Cap. 4). 
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Teste de compressão e extensão (24) 

Procedimento 

Com o paciente sentado, instruí-lo a es
tender a cabeça em aproximadamente 30°. 
Fazer uma pressão para baixo sobre a ca
beça do paciente (Fig. 3.70). 

Explicação 

Quando a pressão é aplicada na cabeça do 
paciente com a coluna cervical em exten
são, o espaço discal intervertebral cervical 
fica diminuído posteriormente e aumen
tado verticalmente e anteriormente, com 
uma carga aumentada nas articulações 
apofisárias posteriores (Fig. 3.71). Se dimi
nuírem os sintomas do paciente, suspeitar 
de um defeito discal posterolateral por 
causa do deslocamento anterior e vertical 
do material discal para longe da raiz ner-
vosa ou da medula espinal. A pressão para Figura 3.70 
baixo na cabeça também comprime as ar-

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 

ticulações apofisárias posteriores que, se irritadas, podem causar dor cervical local. 

4 

Um aumento nos sintomas radiculares da extremidade superior pode indicar 
patologia nos forames intervertebrais, como osteófito ou massa, ou degeneração de 
disco intervertebral cervical. Isto é possível porque a pressão na cabeça diminui o in
tervalo foraminal intervertebral. 

I 

Figura 3.71 

Disco protrui 
anteriormente 

Espaço disca i 
comprimido 
posteriormente 
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Teste de compressão e flexão (24) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, instruí-lo a flexionar a cabeça anteriormente. Fazer pressão 
para baixo sobre a cabeça do paciente (Fig. 3.72). 

Figura 3.72 

\ 

' 

Figura 3.73 

Explicação 

Quando o paciente flexiona a cabeça para a frente 
sob pressão, o disco intervertebral é comprimido 
anteriormente, e a carga é colocada sobre o disco in
tervertebral. Essa pressão também faz o aspecto pos
terior do disco protrair posteriormente (Fig. 3.73). 
Um aumento nos sintomas cervicais e/ou radicula
res pode indicar defeito discal. A flexão da coluna 
cervical e a compressão sobre a cabeça também re
duz a carga nas articulações apofisárias posteriores. 
Uma diminuição na dor escleratogênica localizada 
pode indicar lesão ou patologia articular apofisária. 

Flexão para Carga 
a frente Í. 

Disco 
intervertebral 

- comprimido 
anteriormente 

Disco protrai 
posteriormente 
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BPUS 

Teste de Spurling (20) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Flexionar lateralmente a cabeça do paciente que está sentado e gradualmente aplicar 
forte pressão para baixo (Fig. 3.74). Se dor for produzida, o teste é considerado posi
tivo; não continuar com o próximo procedimento. Se nenhuma dor for produzida, 
colocar a cabeça do paciente em uma posição neutra e dar uma pancada vertical na 
porção superior da cabeça do paciente (Fig. 3.75). 

Explicação 

A dor local pode indicar envolvimento da articulação facetária, seja pela pressão forte 
para baixo, na cabeça, ou pelo golpe vertical na cabeça. A dor radicular pode indicar in
trusão foraminal, disco intervertebral cervical com degeneração, ou defeito discal com 
pressão na raiz nervosa. Esse teste pode também indicar um defeito discal lateral. 

Figura 3.74 Figura 3.75 
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Teste de compressão foraminal máxima BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente (que deve estar sentado) a aproximar o queixo até o ombro e es
tender o pescoço. Executar esse teste bilateralmente (Fig. 3.76). 

Explicação 

A rotação da cabeça e a hiperextensão do pescoço causam as seguintes ações biorne-
A • 

can1cas: 

a) estreitamento dos forarnes intervertebrais no lado da rotação da cabeça; 
b) compressão das articulações facetárias no lado da rotação da cabeça; e 
c) compressão dos discos intervertebrais na coluna cervical. 

A dor no lado da rotação da cabeça com um componente radicular pode indicar 
compressão de raiz nervosa causada por patologia corno osteófito ou massa ou inter
valo diminuído nos forarnes. A dor local sem componente radicular pode indicar pa
tologia articular apofisária no lado da rotação da cabeça e na extensão do pescoço. A 
dor no lado oposto da rotação da cabeça indica distensão muscular ou entorse liga
rnentar. 

Se houver suspeita de compressão de raiz nervosa, avaliar o nível neurológico 
(Cap. 4). 

Figura 3.76 
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Sinal de L'hermitte (25,26) 

Procedimento 

Com o paciente sentado, flexionar passi
vamente o queixo do paciente até o pesco
ço (Fig. 3.77). 

Explicação 

Quando a coluna cervical é flexionada 
para a frente, a medula espinal e suas co
berturas ficam sob tração na parte poste
rior, e o disco intervertebral é comprimi
do na parte anterior e protrai na posterior 
(Fig. 3.78). Se o paciente tiver um defeito 
discal posterior, esse movimento pode 
exacerbar o defeito, resultando em com
pressão de medula espinal ou de raiz ner
vosa. Doença da medula cervical, menin
gite, osteófitos e massas podem causar dor 
local e/ou radicular nas extremidades su- Figura 3.77 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

periores e/ou inferiores. Uma sensação de choque súbito, sentida na coluna e/ou ex
tremidades durante a flexão do pescoço, pode indicar mielopatia cervical ou esclerose 
múltipla. 

\ 

• 

-

1"tiQ 

Figura 3.78 
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116 Joseph J. Cipriano 

BPUS 

Teste de depressão do ombro (23) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, fazer pressão para baixo no ombro, ao mesmo tempo em que 
faz a flexão lateral para o lado oposto da cabeça do paciente (Fig. 3.79). 

Explicação 

Quando a pressão é aplicada ao ombro e a cabeça é ligeiramente flexionada para o 
lado oposto, os músculos, os ligamentos, as raízes nervosas, as coberturas de raízes 
nervosas e o plexo braquial são estirados, e a clavícula é abaixada, aproximando-se da 
primeira costela. A dor local no lado que é testado indica encurtamento dos múscu
los, aderências musculares, espasmo muscular ou lesão ligamentar. A dor radicular 
pode indicar compressão do feixe neurovascular, aderência da manga dural ou sín
drome do desfiladeiro torácico. No lado oposto, o intervalo foraminal é diminuído, as 
articulações apofisárias ficam comprimidas, e o disco intervertebral é comprimido. Se 
houver dor produzida no lado oposto ao que é testado, pode indicar diminuição pa
tológica no intervalo foraminal, patologia de faceta ou defeito discal. 

Figura 3.79 

BPUS 

Teste da distração (19) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, segurar abaixo dos processos mastoides e puxar para cima 
a cabeça do paciente. Isso remove o peso da cabeça do paciente sobre o pescoço 
(Fig. 3.80). 
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Explicação 

Quando a cabeça é puxada para cima, os 
músculos cervicais, os ligamentos e as cáp
sulas articulares apofisárias são estirados. 
Se aumentar a dor local, suspeitar de dis
tensão muscular, espasmo, entorse liga
rnentar ou capsulite de faceta. Além disso, 
quando a cabeça é tracionada para cima, 
há aumento do intervalo interforarninal e 
intervertebral. O alívio da dor local oura
dicular indica intrusão forarninal ou um 
defeito discal. 

Figura 3.80 

Teste de abdução do ombro (Sinal de Bakody) (27) 

Procedimento 

Instruir o paciente sentado a abduzir o braço e 
colocar a mão em cima da cabeça (Fig. 3.81). 

Explicação 

A colocação da mão acima da cabeça eleva o 
nervo supraescapular, reduzindo a tração no 
tronco inferior do plexo braquial. Esse procedi
mento reduz a tração sobre um nervo compri
mido. Urna diminuição ou alívio dos sintomas 
do paciente indica um problema de compressão 
extradural cervical, corno disco herniado, com
pressão de veia epidural ou compressão de raiz 
nervosa, habitualmente na área de C5-C6. Figura 3.81 

SUGESTÃO DE IMAGENS DIAGNÓSTICAS 

• Radiologia simples 
AP cervical inferior, torácica superior 
AP transoral 
Cervical lateral neutra 
Incidências cervicais oblíquas 

• Imagem por ressonância magnética cervical 
• Tomografia computadorizada 
• Mielografia 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 
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LESÕES DAS ,....,,. ÍZES 

NERVOSAS CERVICAIS 

C5 124 Grupo extensor dos dedos 129 

Motor 124 Reflexo 129 

Múscu lo deltoide 
Múscu lo bíceps 

124 
124 

Reflexo tricipital 129 
Sensitivo 130 

Reflexo 125 
Reflexo bicipital CB 130 

Motor 130 
125 

Sensitivo 125 

C6 126 
130 

131 

Motor 126 

Grupo flexor dos dedos 
Grupo abdutor dos dedos 
lnterósseos palmares 131 

Múscu lo bíceps 126 Reflexo 132 
Grupo extensor do punho 126 Sensitivo 132 

Reflexo 127 
Reflexo braquiorradia l 127 T1 132 

Motor 132 Sensitivo 127 

C7 128 
Motor 128 

Grupos abdutores e 
adutores dos dedos 

Reflexo 132 
132 

Múscu lo tríceps 128 Sensitivo 133 
Grupo flexor do punho 128 

A coluna cervical consiste em oito pares de nervos espinais. Cada nervo espinal con
siste em uma raiz dorsal (componente sensitivo) e uma raiz ventral (componente mo
tor). Essas raízes nervosas emergem da coluna espinal por meio de forames interver
tebrais laterais. Os primeiros quatro nervos cervicais formam coletivamente o plexo 
cervical. Os segundos quatro nervos, junto com o primeiro nervo torácico, formam o 
plexo braquial (Fig. 4.1). 

Se uma lesão de raiz nervosa for suspeitada, devem-se avaliar três aspectos clíni
cos do exame neurológico: disfunção sensitiva, motora e de reflexos. O teste sensitivo 
tenta delinear a inervação cutânea segmentar na pele. É feito com uma agulha estéril 
ou descartável ou uma roda agulhada em padrões dermatômicos específicos. 

Dois mapas dos dermátomos são fornecidos. A Figura 4.2 é baseada nas áreas de 
corpo de sensação intacta quando as raízes acima e abaixo de uma raiz isolada forem 
interrompidas; a perda da sensibilidade quando uma ou mais raízes contínuas forem 
interrompidas; ou o padrão de erupção herpética e hipersensibilidade quando houver 
um envolvimento isolado de raiz. A Figura 4.3 é baseada na hipossensibilidade ao ar
ranhão com agulha em várias lesões de raízes e evidencia os estudos de resistência elé
trica da pele que mostram os dermátomos axiais se estendendo até as extremidades 
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C1 
C2 Plexo cervical 

C3 
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C5 
C6 Plexo braquial 
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Figura 4.1 
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Figura 4.2 
(Adaptada com permissão de Haymaker and Woodall. Peripheral Nerve Injuries. 2nd ed. Philadelphia: 
WB Saunders, 1954.) 
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Figura 4.3 
(Reimpressa com permissão de Keegan JJ, Garrett ED. Anat Record 1943;102:4:409-439.) 

distais. Esse padrão é útil para avaliar as parestesias e hiperestesias secundárias à irri
tação da raiz. Esse é o padrão que este capítulo delineia para avaliar a disfunção de raiz 
sensitiva. Existe uma quantidade razoável de sobreposição segmentar; por conseguin
te, uma lesão unilateral única pode afetar mais de um nível dermatômico. 

A função motora é avaliada pelo teste da força muscular de músculos específicos 
inervados por uma raiz ou raízes nervosas específicas usando o gráfico de força muscu
lar adotada pela American Academy of Orthopaedic Surgeons (Quadro 4.1). O arco re
flexo é testado avaliando o reflexo de estiramento superficial associado à raiz nervosa em 
particular. Esses arcos são pontuados pela escala de Wexler (Quadro 4.2). 

A apresentação clínica das lesões de raízes nervosas depende de dois fatores im
portantes: localização e intensidade da lesão ou patologia. Esses dois fatores juntos 
determinam a apresentação clínica da lesão. As possibilidades são infinitas, variando 
desde nenhuma apresentação clínica ou manifestação clínica sutil, como uma perda 
leve de sensibilidade e dor, a desnervação total com perda total da função nas estrutu
ras inervadas por aquela raiz nervosa (motor, reflexos e sensitivo). 
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Cada raiz nervosa tem sua própria distribuição sensitiva, teste ou testes muscu
lares e um reflexo de estiramento; esses são agrupados para facilitar a identificação do 
nível suspeitado. 

QUADRO 4.1 Gráfico de pontuação muscular 

5 Amplitude de movimento completa contra a gravidade com resistência completa 
4 Amplitude de movimento completa contra a gravidade com alguma resistência 
3 Amplitude de movimento completa contra a gravidade 
2 Amplitude de movimento completa com gravidade eliminada 
1 Evidência de contrati lidade leve; nenhum movimento articular 
O Nenhuma evidência de contrati lidade 

QUADRO 4.2 Escala de Wexler 

O Nenhuma resposta 
+ 1 Hiporreflexia 
+2 Normal 
+3 Hiper-reflexia 
+4 Hiper-reflexia com clono transitório 
+5 Hiper-reflexia com clono duradouro 

A avaliação clínica não é feita somente sobre um aspecto do aparato neurológi
co, mas é determinada pela combinação de história, inspeção, palpação, três testes in
dividuais (motor, reflexos e sensibilidade) e imagens diagnósticas apropriadas e/ ou os 
testes neurológicos funcionais, corno a eletrorniografia. Adernais, a lesão ou a patolo
gia sob avaliação pode não estar necessariamente afetando urna raiz nervosa, mas 
pode estar afetando o plexo braquial, um tronco daquele plexo ou algum nervo. De
pendendo da gravidade e da localização da lesão ou da patologia, várias combinações 
de disfunção neurológica podem ser produzidas. 

SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS 

• Dor cervical 
• Parestesia na extremidade superior 
• Diminuição ou perda da sensibilidade na extremidade superior 
• Diminuição ou perda dos reflexos na extremidade superior 
• Diminuição ou perda da força muscular 
• Lesões atróficas da extremidade superior 
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Figura 4.4 

Motor 

Joseph J. Cipriano 

C5 

C5 A raiz nervosa de CS sai pelo canal vertebral entre as vértebras CIV e CV 
e pode ser afetada pelo disco intervertebral de CIV (Fig. 4.4). 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Músculo deltoide (inervação do nervo axilar de C5) 

Procedimento 

Ficar atrás do paciente sentado e co
locar a sua mão no aspecto lateral do 
cotovelo. Instruir o paciente a abdu -
zir o braço contra a resistência (Fig. 
4.5). Mensurar a força de acordo com 
o gráfico de medição da força mus
cular. Efetuar esse teste bilateralmen
te e comparar cada lado. 

Explicação 

Figura 4.5 

Um grau de O a 4 unilateralmente pode indicar um déficit neurológico da raiz nervo
sa de CS, do tronco superior do plexo braquial ou do nervo axilar. Pode-se suspeitar 
de um músculo deltoide fraco ou distendido se as porções sensitivas e reflexas do apa
rato neurológico de CS estiverem intactas. 

Músculo bíceps (inervação do nervo musculocutâneo de C5 e C6) .. 

Procedimento 

Com o paciente na posição sentada e o antebraço flexionado, estabilizar o cotovelo do 
paciente com uma das mãos e segurar o aspecto anterior do punho do paciente com 
a sua mão oposta. Instruí-lo a flexionar o antebraço contra a resistência (Fig. 4.6). 
Mensurar a força de acordo com o gráfico de medição da força muscular e comparar 
cada lado. 
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Explicação 

Reflexo 

Um grau de O a 4 unilateralmente pode indicar 
um déficit neurológico das raízes nervosas de 
CS ou C6, do tronco superior do plexo bra
quial ou do nervo musculocutâneo. Pode-se 
suspeitar de um músculo bíceps fraco ou dis
tendido se as porções sensitivas e reflexas do 
aparato neurológico de CS estiverem intactas. 

Figura 4.6 

o 

Reflexo bicipital (inervação do nervo muscu/ocutâneo de C5, C6) 

Procedimento 

Colocar o braço do paciente no meio do seu 
braço oposto, com o seu polegar no tendão do 
bíceps. Bater sobre o seu polegar com a extre
midade estreita do martelo de reflexos (Fig. 
4.7). O músculo bíceps deve se contrair ligeira
mente sob seu polegar. Pontue a sua resposta 
de acordo com o gráfico de reflexos e avalie bi
lateralmente. 

Explicação 

Figura 4.7 

BPUS 

1 1 1 1 1 

1 2 3 4 

.. 

A hiporreflexia pode indicar um déficit da raiz nervosa de C5/C6. A perda do reflexo 
pode indicar uma interrupção do arco reflexo (lesão do neurônio motor inferior). A 
hiper-reflexia pode indicar uma lesão do neurônio motor superior. 

Sensitivo .li 
Procedimento 

Com um alfinete, finque o aspecto lateral do 
braço (Fig. 4.8). 

Explicação 

Figura 4.8 
A hipoestesia unilateral pode indicar um défi-
cit neurológico da raiz nervosa de CS ou do nervo axilar. 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 
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Figura 4.9 

Motor 

Joseph J. Cipriano 

C6 

C& 

A raiz nervosa de C6 sai pelo canal vertebral entre as vértebras CV e 
CVI e pode ser afetada pelo disco intervertebral de CV (Fig. 4.9). 

BPUS 

1 1 1 1 1 

o 1 2 3 4 

Músculo bíceps (inervação do nervo musculocutâneo de C5, C6) .. 
Ver Figura 4.6 e texto que acompanha. 

Grupo extensor do punho: extensor radial longo e 
curto do carpo (inervação do nervo radial C6, Cl) .li 
Procedimento 

Com o paciente sentado, estabilizar o seu antebraço, segurando o cotovelo com a sua 
mão. Instruir o paciente a fechar a mão e fazer a dorsiflexão do punho (Fig. 4.1 O). 
Com a sua mão oposta, pegar o punho do paciente e tentar forçar o seu punho em fle
xão, conforme o paciente resiste (Fig. 4.11). Avaliar de acordo com o gráfico de força 
muscular e comparar bilateralmente. 

Figura 4.10 Figura 4.11 
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Explicação 

Um grau de O a 4 unilateralmente pode indicar um déficit neurológico da raiz nervo
sa de C6 ou C7. Pode-se suspeitar de um extensor do punho fraco ou distendido se as 
porções sensitivas e reflexas dos aparatos neurológicos de C6 e C7 estiverem intactas. 

Reflexo 

Reflexo braquiorradial (inervação do nervo radial C5, C6) 

Procedimento 

Colocar o braço do paciente no meio de 
seu braço oposto e bater no tendão do 
braquiorradial, no aspecto distal do ante
braço, com o martelo de reflexos neuroló
gicos (Fig. 4.12). O músculo braquiorra
dial deve se contrair ligeiramente sobre 
seu braço. Pontue a resposta de acordo 
com o gráfico de reflexos e avalie bilate
ralmente. 

Explicação Figura 4.12 

1 

o 

.. 

BPUS 

1 1 1 1 
1 2 3 4 

A hiporreflexia pode indicar um déficit de raiz nervosa. A perda do reflexo pode indi
car uma interrupção do arco reflexo (lesão do neurônio motor inferior). A hiper
-reflexia pode indicar uma lesão do neurônio motor superior. 

Sensitivo .li 
Procedimento 

Com um alfinete, fmque o aspecto lateral do an
tebraço, polegar e dedo indicador (Fig. 4.13). 

Explicação 

A hipoestesia unilateral pode indicar um défi
cit neurológico da raiz nervosa de C6 ou do 
nervo musculocutâneo. 

Figura 4.13 
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C7 

Figura 4.14 

Motor 

C7 

A raiz nervosa de C7 sai pelo canal vertebral entre as vértebras CVI e CVII e 
pode ser afetada pelo disco intervertebral de CVI (Fig. 4.14). 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Músculo tríceps (inervação do nervo radial Cl) 

Figura 4.15 

Explicação 

Procedimento 

Com o paciente em supino, flexionar o ombro e o cotovelo em 90°. 
Segurar o aspecto proximal do braço para estabilizar a extremidade. 
Com a sua mão oposta, segure o punho do paciente e peça que es
tenda o antebraço contra a sua resistência (Fig. 4.15). Mensurar a 
força de acordo com o gráfico de medição da força muscular e com
parar bilateralmente. 

Um grau de O a 4 unilateralmente pode indicar um déficit neurológico da raiz nervosa 
de C7 ou do nervo radial. Pode-se suspeitar de um músculo tríceps fraco ou distendido 
se as porções sensitivas e reflexas do aparato neurológico de C7 estiverem intactas. 

Grupo flexor do punho: flexor radial do carpo BPUS 

1 1 1 

(Cl, inervação do nervo mediano) e flexor ulnar do 
carpo (CB, inervação do nervo ulnar) .li 

o 1 2 3 4 

Figura 4.16 

Procedimento 

Estabilizar o antebraço do paciente, que deve estar sentado, seguran
do o cotovelo com a sua mão. Instruir o paciente a fechar a mão e 
flexionar o punho. Com a sua mão oposta, pegar o punho do pa
ciente e tentar forçar o punho em extensão, conforme o paciente re
siste (Fig. 4.16). Mensurar a força de acordo com o gráfico de medi
ção da força muscular e comparar bilateralmente. 
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Explicação 

Um grau de O a 4 unilateralmente pode indicar um déficit neurológico da raiz nervo
sa de C7 ou CB. Pode-se suspeitar de um flexor do punho fraco ou distendido se as 
porções sensitivas e reflexas dos aparatos neurológicos de C7 e C8 estiverem intactas. 

Grupo extensor dos dedos: extensor comum dos dedos, 
extensor do dedo indicador, extensor do dedo mínimo 
(inervação do nervo radial Cl) .li 
Procedimento 

Com o punho do paciente na posição neutra, segurar o 
punho com sua mão. Pedir ao paciente que estenda as ar
ticulações metacarpofalângicas e flexione as articulações 
interfalângicas proximais e distais (Fig. 4.17). Colocar a 
sua mão no aspecto distal das falanges proximais e tentar 
forçar as articulações metacarpofalângicas em flexão, con
forme o paciente resiste (Fig. 4.18). Mensurar a força de 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 

acordo com o gráfico de medição da força muscular e Figura 4.17 
comparar bilateralmente. 

Explicação 

Um grau de O a 4 unilateralmente pode indicar um déficit 
neurológico da raiz nervosa de C7 ou CB. Pode-se suspei
tar de um extensor do dedo fraco ou distendido se as por
ções sensitivas e reflexas dos aparatos neurológicos de C7 e 
CB estiverem intactas. Figura 4.18 

Reflexo 

Reflexo tricipital (inervação do nervo radial Cl) 

Flexionar o braço do paciente no meio de seu braço 
oposto e bater no tendão do tríceps, na fossa do 
olécrano, com o martelo de reflexos neurológicos 
(Fig. 4.19). O músculo tríceps deve se contrair ligei
ramente. Pontuar a sua resposta de acordo com o 

o 

gráfico de reflexos e avaliar bilateralmente. Figura 4.19 

BPUS 

1 1 1 
1 2 3 

4 

4 
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Explicação 

A hiporreflexia pode indicar um déficit de raiz nervosa. A perda do reflexo unilateral
mente pode indicar uma interrupção do arco reflexo (lesão do neurônio motor infe
rior). A hiper-reflexia unilateral pode indicar uma lesão do neurônio motor superior. 

Sensitivo .li 
BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com um alfinete, finque a superfície volar do dedo médio 
(Fig. 4.20). 

Figura 4.20 

Explicação 

A hipoestesia unilateral pode indicar um déficit neurológico da raiz nervosa de C7 ou 
do nervo radial. 

Figura 4.21 

Motor 

CB 

A raiz nervosa de C8 sai pelo canal vertebral entre as vértebras CVII e TI e 
pode ser afetada pelo disco intervertebral de CVII (Fig. 4.21). 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Grupo flexor dos dedos: flexor superficial dos dedos 
(inervação do nervo mediano Cl, CB) e flexor profundo 
dos dedos (Cl, CB inervação do nervo mediano e ulnar) 

Figura 4.22 

Procedimento 

Segurar o punho do paciente sentado com uma das mãos para esta
bilizar a mão. Enrolar seus dedos na empunhadura do paciente e 
tentar tirar os dedos da posição de flexão conforme o paciente resis
te (Fig. 4.22). Mensurar a força de acordo com o gráfico de medição 
da força muscular e comparar bilateralmente. 
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Explicação 

Um grau de O a 4 unilateralmente pode indicar um déficit neurológico da raiz nervo
sa de C8. Pode-se suspeitar de um grupo muscular flexor fraco ou distendido se as 
porções sensitivas e reflexas do aparato neurológico de C8 estiverem intactas. 

Grupo abdutor dos dedos: interósseos dorsais, abdutor 
do dedo mínimo (CB, T1 inervação do nervo ulnar) .. 

Procedimento 

Instruir o paciente a pronar a mão e abduzir os 
dedos. Segurar cada par de dedos e mantê-los 
juntos conforme o paciente resiste (Fig. 4.23). 
Mensurar os achados de acordo com o gráfico de 
medição da força muscular e comparar bilateral
mente. 

Explicação 

Figura 4.23 

Um grau de O a 4 unilateralmente pode indicar um déficit neurológico da raiz nervo
sa de C8 ou Tl. Pode-se suspeitar de um abdutor do dedo fraco ou distendido se as 
porções sensitivas e reflexas dos aparatos neurológicos de C8 e Tl estiverem intactas. 

lnterósseos palmares (CB, T1 inervação do nervo ulnar) .. 

Procedimento 

Com a mão do paciente pronada, fazer o paciente 
aduzir todos os dedos. O examinador pega cada par 
de dedos do paciente e tenta afastá-los contra are
sistência do paciente (Fig. 4.24). Mensurar a força 
de acordo com o gráfico de medição da força mus
cular e comparar bilateralmente. 

Explicação 

Um grau de O a 4 unilateralmente pode indicar um 
Figura 4.24 

déficit neurológico da raiz nervosa de C8 ou Tl. Pode-se suspeitar de um adutor do 
dedo fraco ou distendido se as porções sensitivas e reflexas dos aparatos neurológicos 
de C8 e Tl estiverem intactas. 
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Reflexo 

Nenhum. 

Figura 4.25 

Figura 4.26 

Reflexo 

Nenhum. 

T1 

Sensitivo .. 
BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com um alfinete, fincar a superfície palmar dos dois últimos 
dígitos e o aspecto ulnar do antebraço (Fig. 4.25). 

Explicação 

A hipoestesia unilateral pode indicar um déficit neurológico 
da raiz nervosa de C8 ou do nervo ulnar. 

BPUS 

1 1 1 1 1 
o 1 2 3 4 

A raiz nervosa de Tl sai pelo canal vertebral entre as vértebras TI e 
TII e pode ser afetada pelo disco intervertebral de TI (Fig. 4.26). 

Motor 

Grupos abdutores e adutores dos dedos 

Ver nível neurológico de C8. 
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Sensitivo .li BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com um alfinete, finque o aspecto proximal me
dial do braço e do antebraço (Fig. 4.27). 

Explicação 

A hipoestesia unilateral pode indicar um déficit 
neurológico da raiz nervosa de Tl ou do nervo 
cutâneo braquial medial. 
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-PALPAÇAO DO OMBRO 

Aspecto anterior 

Clavícula e articulações esternoclavicular e acromioclavicular .li 
Anatomia descritiva 

A clavícula é ligeiramente anterior e inferior ao topo do ombro. A articulação esterno
clavicular, que fixa a clavícula ao esterno, fica na extremidade medial da clavícula. A 
articulação acromioclavicular, que é lateral, fixa a clavícula ao acrômio da escápula 
(Fig. 5.1). 

Procedimento 

Com as pontas dos dedos, palpar o comprimento da clavícula desde o aspecto medial, 
na articulação esternoclavicular, até o aspecto lateral, na articulação acromioclavicu
lar (Fig. 5.2). Notar qualquer sensibilidade dolorosa ou saliência anormal ao longo do 
comprimento da clavícula, que possam indicar uma fratura secundária a trauma re
cente ou uma fratura consolidada com a formação de calo ósseo. Comparar a simetria 
e a posição das clavículas. A seguir, palpar a articulação esternoclavicular (Fig. 5.3) e a 
articulação acromioclavicular (Fig. 5.4) para verificar sensibilidade dolorosa com os 
dedos indicador e médio. Se a clavícula afetada e a articulação associada estiverem 
mais anterior, posterior ou superior do que a outra, suspeitar de uma subluxação ou 
luxação da clavícula na articulação afetada. A flexão e a extensão do ombro durante a 
palpação da articulação acromioclavicular podem revelar crepitação (Fig. 5.5). Acre
pitação é secundária à inflamação articular, como a osteoartrite. 

Articulação 
acromioclavicular 

Bolsa 
(subdeltóidea) 
subacromial 

Músculo 
deltoide --~ 

1 1 

Cabeça longa j 
1

• ! , 
d o tendão do - ---4--i-;+;4---4--/1..J 

bíceps 

Figura 5.1 

Processo 
coracoide 

' 

Clavícula 

'• 
' 

Articulação 
esternoclavicular 

•• 1 

• • 

Músculo 
supraespinal 

Escápula 
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) 

Figura 5.2 Figura 5.3 Figura 5.4 Figura 5.5 

Bolsa subacromial (subdeltóidea) 

Anatomia descritiva 

A porção subacromial da bolsa é um saco cheio de fluido que se estende por sobre o 
tendão do supraespinal e sob o acrômio. A porção subdeltóidea, embaixo do músculo 
deltoide (Fig. 5.6), separa o músculo deltoide do manguito rotador. 

Procedimento 

Com uma das mãos, estender o braço do paciente. Com sua mão oposta, palpar qual
quer sensibilidade dolorosa, massas e espessamento de porções da bolsa subacromial 
(Fig. 5.7) e subdeltóidea (Fig. 5.8). Suspeitar de bursite subacromial ou subdeltóidea 
se a bolsa estiver sensível. A sensibilidade dolorosa pode também estar associada a res
trição de movimentos e crepitação do ombro, especialmente na abdução e flexão. 

Articu lação 
acromioclavicular 

Bolsa 
(subdeltóidea) 
subacromial 

Músculo 
deltoide ---+_,.,., 

Cabeça longa .l'· 
do tendão do --t-tr1~1 -~f*f' 

bíceps 

Figura 5.6 

Processo 
coracoide 

1 
' 

Clavícula 

Articu lação 
esternoclavicular 

Músculo 
supraespinal 

Escápula 
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... 

Figura 5.7 Figura 5.8 

Manguito rotador .li 
Anatomia descritiva 

O manguito rotador é composto de quatro músculos, sendo três palpáveis, e um não. 
Os três músculos palpáveis são o supraespinal, que fica sobre a espinha da escápula e 
cujo tendão fica sob o acrômio; o infraespinal, que fica abaixo do supraespinal; e o re
dondo menor, que é inferior ao infraespinal (Figs. 5.9 e 5.10). O quarto músculo é o 

Manguito rotador (vista posterior) 

CD Músculo supraespina l 

f 1 ;~" 

{1 ~ , . .( 
• 1 1 :, . 

@Músculo 
infraespinal 

Figura 5.9 

@Músculo 
redondo menor 

(Articulação do ombro) 

Ligamento acromioclavicular 
Clavícula 

Acrômio -~ 
Músculo 

supraespinal 
---,'"-tf--W"'7: 

Músculo -infraespinal 

Múscu lo 
redondo ~-""1 

menor 

Músculo 
, ---#lt 

tr1ceps 

Figura 5.10 

. ' 

---· . -- -
Processo 
coracoide 

Tendão do bíceps 

~~~'--- Cavidade glenoide 
~~.__. Lábio glenoide 

+---' Músculo 
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subescapular, que fica sob a escápula e é difícil de palpar. O manguito rotador man
têm o úmero na cavidade glenoide e mescla-se com a cápsula articular para fornecer 
estabilização dinâmica. 

Procedimento 

Em pé atrás do paciente, pegar o braço do 
paciente e estendê-lo para trás em 20°. Com 
a outra mão, palpar abaixo da borda anterior 
do acrômio (Fig. 5.11). Notar qualquer sen
sibilidade dolorosa, edema, massas nodula
res ou intervalos no manguito. Tendinite, 
rupturas, depósitos anormais de cálcio e de
generação no manguito podem produzir 
sensibilidade dolorosa e dor à palpação. Um 
intervalo palpável pode indicar um tendão 
rompido. 

Sulco intertubercular (bicipital) 

Anatomia descritiva 

Figura 5.11 

O sulco intertubercular é anterior e medial ao tubérculo maior do úmero. O tendão 
da cabeça longa do músculo bíceps e a sua bainha sinovial ficam em seu sulco. O liga
mento umeral transverso segura o tendão no seu lugar (Fig. 5.12). 

Sulco 
intertubercular 

Ligamento umera l ---transverso 

Tendão do bíceps --+---tt:-i 

Múscu lo 
bíceps -~. 

braquial 

Figura 5.12 

Ligamento 
do tendão 

intertu
bercular 



140 Joseph J. Cipriano 

Figura 5.13 

Músculo bíceps 

Anatomia descritiva 

Procedimento 

Com uma mão, localizar a ponta inferior do acrô
mio, depois mover inferiormente até o tubérculo 
maior do úmero. Com a outra mão, pegar o braço do 
paciente e rodá-lo externamente (Fig. 5.13). Você 
sentirá o sulco intertubercular escorregar sob seus 
dedos. Observar se há qualquer sensibilidade dolo
rosa, que pode indicar tenossinovite do tendão bici
pital e da sua bainha. Notar também qualquer movi
mento excessivo do tendão em seu sulco; isso pode 
indicar uma predisposição do tendão em deslocar-se 
para fora do sulco intertubercular ou um ligamento 
umeral transverso rompido. 

O músculo bíceps tem duas cabeças que se originam de áreas diferentes. A cabeça lon
ga se origina da tuberosidade sobre a cavidade glenoide, e a cabeça curta se origina do 
processo coracoide da escápula. Ambas inserem-se na tuberosidade do rádio (Fig. 
5.12). 

Figura 5.14 

Procedimento 

Com o cotovelo do paciente flexionado em 90°, 
começar palpando distalmente a partir da tube
rosidade do rádio para cima, até o sulco bicipital 
(Fig. 5.14). Notar qualquer sensibilidade dolorosa, 
espasmo ou massa muscular. A sensibilidade do
lorosa na extremidade proximal pode indicar te
nossinovite do tendão do bíceps. A sensibilidade 
dolorosa no ventre do músculo pode indicar 
distensão muscular ou um ponto-gatilho ativo. Se 
uma saliência do músculo secundário à sobrecarga 
for evidente na metade do braço, suspeitar de uma 
ruptura do tendão do bíceps em sua origem. 
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Músculo deltoide .li 
Anatomia descritiva 

O músculo deltoide origina-se na clavícula e no acrôrnio da escápula e insere-se na tu
berosidade do deltoide no úmero (Fig. 5.15). As três partes das fibras são a anterior, a 
média e a posterior. Esse músculo é capaz de agir em partes ou corno um todo. A par
te anterior flexiona e roda rnedialrnente o úmero. A parte média abduz o úmero. A 
parte posterior estende e roda externamente o úmero. 

Procedimento 

Começar a palpação da porção anterior do músculo deltoide a partir do acrôrnio in
feriormente (Fig. 5.16), depois a partir do aspecto lateral do ombro (de novo inferior
mente) para a parte média do músculo deltoide (Fig. 5.17). Por fim, palpar o aspecto 
posterior do músculo deltoide a partir do aspecto superior até o aspecto inferior com 
o ombro do paciente estendido (Fig. 5.18). Notar qualquer sensibilidade dolorosa ou 
fibras musculares tensas. A sensibilidade dolorosa no aspecto lateral do deltoide está 
associada à bursite subdeltóidea. A sensibilidade dolorosa no aspecto anterior do del
toide pode estar associada a patologia ou lesão no sulco intertubercular, porque o as-

Músculo trapézio ,......._ 
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' 
" 

~ 

Figura 5.16 Figura 5.17 Figura 5.18 

pecto anterior do músculo deltoide cobre o sulco e seu tendão. A sensibilidade dolo
rosa geral pode indicar distensão ou ponto-gatilho ativo do músculo deltoide secun
dário ao esforço repetitivo, à sobrecarga, ao trauma ou ao tremor. 

Aspecto posterior 

Escápula .li 
Anatomia descritiva 

A escápula fica entre TII e TVII. Tem três bordas: a medial, a lateral e a superior. Tam
bém tem um crista afiada que se estende a partir do acrômio, que é a espinha da es
cápula (Fig. 5.19). 

Tii 

----- - - -

Figura 5.19 

Borda superior 
Processo 
coracoide 

Espinha da escápu la 

Borda lateral 

(Vista posterior) 
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Procedimento 

Iniciando com a borda medial da escápula, palpar todas as três bordas, notando qual
quer sensibilidade dolorosa (Figs. 5.20-5.22). A seguir, palpar a espinha da escápula, 
notando qualquer sensibilidade dolorosa e/ou anormalidade (Fig. 5.23). Por fim, pal
par as superfícies posteriores sobre a espinha da escápula, buscando o músculo supra
espinal (Fig. 5.24) e, abaixo da espinha, buscando o músculo infraespinal (Fig. 5.25). 
Notar qualquer sensibilidade dolorosa, bandas palpáveis, atrofia ou espasmo. As ban
das palpáveis no músculo supraespinal e infraespinal podem indicar urna síndrome 
rniofascial causada por esforço repetitivo, trauma por sobrecarga ou tremores. A atro
fia pode indicar ruptura do suprimento nervoso do músculo suspeitado. 

1 

Figura 5.20 Figura 5.21 Figura 5.22 

, 

Figura 5.23 Figura 5.24 Figura 5.25 

Músculo trapézio .li 
Anatomia descritiva 

O músculo trapézio origina-se no occipital, no ligamento nucal e na espinha de CVII 
até a vértebra TXII. Ele se insere no acrôrnio e na espinha da escápula (Fig. 5.26). O 
trapézio contém três conjuntos de fibras que executam ações diferentes. As fibras su
periores elevam os ombros; as fibras médias afastam a escápula; e as fibras inferiores 
deprimem a escápula e abaixam os ombros. 
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Procedimento 

Começar na origem da base do occipital, palpando as fibras superiores por baixo, em 
direção à espinha da escápula (Fig. 5.27). Então, a partir da espinha da escápula, pal
par as fibras médias (Fig. 5.28) e inferiores (Fig. 5.29) em direção ao processo espi
nhoso de TXII. Notar qualquer sensibilidade dolorosa, espasmo, bandas palpáveis ou 
assimetria dos músculos. A sensibilidade dolorosa e o espasmo podem estar presentes 
por lesões de hiperextensão ou hipertlexão. Bandas palpáveis tensas podem ser secun
dárias a pontos-gatilho miofasciais ativos. De acordo com Travell, os pontos-gatilho 

Figura 5.27 Figura 5.28 Figura 5.29 
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miofasciais no músculo são diretamente ativados por trauma, esforço repetitivo, so
brecarga ou tremores. Eles são ativados indiretamente por doença visceral, artrite e 
sofrimento emocional. 

AMPLITUDE DE MOVIMENTO DO OMBRO 

Flexão (1,2) .li 
Com o paciente sentado, colocar o goniômetro no plano sagital ao nível da articula
ção glenoumeral (Fig. 5.30). Instruir o paciente a elevar o braço enquanto o movi
mento é seguido no goniômetro (Fig. 5.31). 

Amplitude normal 

A variação normal é de 167° ± 5,7° a partir da posição neutra ou O. 
Nota: esse grau de movimento expresso provavelmente não permitiria rotação ex

terna e abdução suficientes para alcançar 180° de flexão, como descrito por outros. 

Músculos Suprimento nervoso 

1. Deltoide anterior Axilar 
2. Peitoral maior Peitoral lateral 
3. Coracobraquial Musculocutâneo 
4. Bíceps Musculocutâneo 

Figura 5.30 Figura 5.31 
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Extensão (1,2) .li 
Com o paciente sentado, colocar o goniômetro no plano sagital ao nível da articula
ção glenoumeral (Fig. 5.32). Instruir o paciente a elevar o braço para trás, enquanto o 
movimento é seguido com um braço do goniômetro (Fig. 5.33). 

Amplitude normal 

A variação normal é de 62° ± 9,5° a partir da posição neutra ou O. 

Músculos 

1. Deltoide posterior 
2. Redondo maior, menor 
3. Latíssimo do dorso 
4. Peitoral maior 
5. Tríceps 

Figura 5.32 

Suprimento nervoso 

Axilar 
Subescapular 
Toracodorsal 
Peitoral lateral 
Radial 

Figura 5.33 



Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos 147 

Rotação interna (1,2) 

Fazer o paciente sentar e abduzir o braço em 90° e flexionar o cotovelo em 90°. Essa é a 
posição zero (O) ou neutra para a rotação do ombro. Colocar o goniômetro no plano sa
gital, com o centro no aspecto lateral do cotovelo (Fig. 5.34). Instruir o paciente a rodar 
o ombro internamente, movendo o antebraço de forma que a palma da mão fique virada 
posteriormente, seguindo o antebraço com um dos braços do goniômetro (Fig. 5.35). 

Amplitude normal 

A variação normal é de 69° ± 5,6° a partir da posição neutra ou O. 

Músculos Suprimento nervoso 

1. Peitoral maior Peitoral lateral 
2. Deltoide anterior Axilar 
3. Latíssimo do dorso Toracodorsal 
4. Redondo maior Subescapular 
5. Subescapular Subescapular 

Figura 5.34 

Figura 5.35 
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Rotação externa (1,2) .li 
Fazer o paciente sentar e abduzir o braço em 90° e flexionar o cotovelo em 90°. Essa é 
a posição zero (O) ou neutra para a rotação do ombro. Colocar o goniômetro no pla
no sagital, com o centro no aspecto lateral do cotovelo (Fig. 5.36). Instruir o paciente 
a rodar o ombro externamente, movendo o antebraço de forma que a palma da mão 
fique virada anteriormente, seguindo o antebraço com um dos braços do goniômetro 
(Fig. 5.37). 

Amplitude normal 

A variação normal é de 104° ± 8,5° a partir da posição neutra ou O. 

Músculos 

1. Infraespinal 
2. Deltoide posterior 
3. Redondo menor 

Figura 5.36 

Figura 5.37 

Suprimento nervoso 

Supraescapular 
Axilar 
Axilar 
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Abdução (1,2) .. 

Com o paciente sentado, colocar o goniômetro no plano coronal, com o centro no ní
vel da articulação glenoumeral (Fig. 5.38). Instruir o paciente a levantar o braço late
ralmente.Segui-lo com um dos braços do goniômetro (Fig. 5.39). 

Amplitude normal 

A variação normal é de 184° ± 7° a partir da posição neutra ou O. 

Músculos 

1. Deltoide 
2. Supraespinal 
3. Infraespinal 
4. Subescapular 
5. Redondo menor 
6. Bíceps braquial, cabeça longa 

Figura 5.38 

Suprimento nervoso 

Axilar 
Supraescapular 
Supraescapular 
Supraescapular 
Axilar 
Musculocutâneo 

Figura 5.39 
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Adução (1,2) .li 
Com o paciente sentado, colocar o goniômetro no plano coronal, com o centro no ní
vel da articulação glenoumeral (Fig. 5.40). Instruir o paciente a mover o braço me
dialmente. Segui-lo com um dos braços do goniômetro (Fig. 5.41). 

Amplitude normal 

Nota 

A variação normal é de 75° ou mais a partir da posição neutra O (zero). 

A adução é um movimento composto de flexão e adução. A maioria das fontes não 
mede os movimentos compostos. Eu considero um movimento clinicamente impor
tante e acho que deve ser medido. 

Músculos 

1. Peitoral maior 
2. Latíssimo do dorso 
3. Redondo maior 
4. Subescapular 

Suprimento nervoso 

Peitoral lateral 
Toracodorsal 
Subescapular 
Subescapular 

Figura 5.40 Figura 5.41 
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SÍNDROME DO IMPACTO (SUPRAESPINAL) 

Descrição clínica 

A síndrome do impacto é uma entidade diagnóstica que é a compressão do tendão do 
supraespinal e da bolsa subdeltóidea no espaço subacromial. O espaço pode ser com
prometido por vários fatores, como as alterações artríticas do acrômio ou a instabili
dade do ombro. Isso pode causar compressão crônica no ombro, acarretando infla
mação com rupturas resultantes. A inflamação do supraespinal é uma condição co
mum do ombro que causa dor na sua região anterior. Essa condição inflamatória 
pode ser causada por trauma, esforço repetitivo (especialmente com movimentos aci
ma da cabeça) ou mecânica corporal defeituosa durante a atividade atlética, como ar
remesso de bola ou jogo de boliche. 

Especialmente em abdução, o paciente tem amplitude de movimento passiva 
dolorosa e amplitude de movimento ativa limitada e fica apreensivo ao executar esses 
movimentos. O arco doloroso fica habitualmente entre 60° e 90° de abdução. Duran
te essa amplitude, o tubérculo maior passa sob o acrômio e o ligamento coracoacro
mial. A dor e o espasmo anterior no ombro podem indicar um tendão edemaciado 
moderadamente inflamado. Se a irritação do tendão continuar, podem se desenvolver 
depósitos de cálcio e levar a uma tendinite calcária. 

Teste da tendinite do supraespinal 
(Teste da lata vazia) (4) .li 
Procedimento o 

BPUS 

1 1 1 1 1 
1 2 3 4 

Com o paciente sentado, instruí-lo a abduzir o braço 
em 90°, com o braço entre abdução e flexão (plano es
capular). Instruir o paciente a abduzir o braço contra 
a resistência (Fig. 5.42). 

Figura 5.42 
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Explicação 

A resistência à abdução do ombro estressa principalmente o músculo deltoide e o 
músculo e tendão do supraespinal. A dor e/ ou a fraqueza sobre a inserção do tendão 
supraespinal podem indicar tendinite degenerativa ou ruptura do tendão do supra
espinal. A dor sobre o músculo deltoide pode indicar distensão do músculo del
toide. 

Teste de coçar de Apley (3) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente sentado a colocar a mão no lado do ombro afetado, atrás da cabe
ça, e tocar o ângulo superior oposto da escápula (Fig. 5.43). Depois, instruir o pacien
te a colocar a mão atrás das costas e tentar tocar o ângulo inferior oposto da escápula 
(Fig. 5.44). 

Explicação 

A tentativa ativa de tocar o aspecto oposto superior e inferior da escápula causa es
tresse nos tendões do manguito rotador. A exacerbação da dor do paciente indica ten
dinite degenerativa de um dos tendões do manguito rotador, habitualmente o tendão 
do supraespinal. 

Figura 5.43 Figura 5.44 
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Teste de impacto de Hawkins-Kennedy (4) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em pé, flexionar o ombro em 90°, e depois forçar o ombro em uma 
rotação interna, sem resistência pelo paciente (Fig. 5.45). 

Explicação 

Esse movimento empurra o tendão do supraespinal contra a superfície anterior do li
gamento coracoacromial. A dor local indica tendinite do supraespinal. 

Figura 5.45 

Sinal de impacto de Neer (5) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, segurar o punho do paciente e mover passivamente o ombro 
em flexão (Fig. 5.46). 

Explicação 

O movimento do ombro em flexão empurra o tubérculo maior do úmero contra a 
borda anteroinferior do acrômio. A dor no ombro e um olhar de apreensão na face do 
paciente indicam um sinal positivo. Isso indica uma lesão por esforço repetitivo do 
músculo supraespinal ou às vezes do tendão do bíceps. 
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' ' 

Figura 5.46 

TENDINITE (BICIPITAL) 

Descrição clínica 

O bíceps braquial tem duas cabeças: a longa e a curta. A cabeça longa se origina do lá
bio superior da cavidade glenoidal, prossegue lateralmente e se angula em 90° no sul
co intertubercular, no aspecto superior da cabeça umeral. É o tendão afetado na ten
dinite bicipital (Fig. 5.47). A tendinite bicipital é uma condição crônica de dor no om
bro, com sensibilidade dolorosa sobre o sulco intertubercular (Fig. 5.51). A maioria 
dos casos está associada a lesões como sinovite da cápsula circundante, capsulite ade
siva, osteófitos na área do sulco intertubercular ou rupturas do manguito rotador. A 
tendinite bicipital isolada verdadeira permite a amplitude completa de movimento 

• passivo. 
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Cabeça longa do 
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Teste de Speed (3,6) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o cotovelo do paciente completamente estendido e supinado, e o ombro flexio
nado em 45°, colocar seus dedos no sulco intertubercular e sua mão oposta no punho 
do paciente (Fig. 5.48). Instruir o paciente a elevar o braço contra a sua resistência 
(Fig. 5.49). 

Explicação 

Esse teste estressa o tendão do bíceps no sulco intertubercular. A dor ou a sensibilida
de dolorosa no sulco bicipital indica tendinite bicipital. 

Figura 5.48 Figura 5.49 
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BPUS 

Teste de Lippman (6) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente sentado a flexionar o cotovelo até 90°. Estabilizar o cotovelo com 
uma das mãos e, com a sua outra mão, palpar o tendão de bíceps e movê-lo de um 
lado ao outro no sulco intertubercular (Fig. 5.50). 

Explicação 

O movimento manual do tendão do bíceps no sulco intertubercular estressa o tendão 
e o ligamento umeral transverso. A dor indica tendinite bicipital. A apreensão pode 
indicar uma propensão à subluxação ou luxação do tendão do bíceps para fora do sul
co intertubercular ou um ligamento umeral transverso rompido (Fig. 5.51). 

1 

~· . 

Tendão do ~' 'li 
bíceps no sulco & \ · 
intertubercular '.\ •• : ~ 

\~ 
• 

Figura 5.50 Figura 5.51 
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Sinal de Gi/chrest (7) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente em pé a pegar um peso de 2,5 a 3 kg e erguê-lo sobre a cabeça 
(Fig. 5.52). A seguir, instruir o paciente a rodar externamente o ombro e abaixar o 
braço lentamente para o lado (Fig. 5.53). 

Explicação 

Esse teste é similar ao teste de Abbott-Saunders, mas não é passivo e requer o uso de 
um peso. A abdução e a rotação externa do ombro estressam o tendão do bíceps con
tra o ligamento umeral transverso. A dor e/ ou o desconforto no sulco intertubercular 
indicam tendinite bicipital. Um estalido audível pode indicar uma subluxação ou lu
xação do tendão de bíceps para fora do sulco intertubercular, que pode ser devido a 
um ligamento umeral transverso frouxo ou rompido ou a um sulco intertubercular 
congenitamente raso. 

Figura 5.52 Figura 5.53 
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BURSITE 

Descrição clínica 

A bolsa subacromial fica sobre os tendões do manguito rotador e é contínua com a 
bolsa subdeltóidea (ver Fig. 5.55). A bursite subacromial ou subdeltóidea isolada é 
rara. Em geral, a bursite é associada a uma tendinite do tendão do supraespinal adja
cente. Anatomicamente, a parede sinovial interna da bolsa subdeltóidea é a parede ex
terna do tendão do supraespinal, então, se há inflamação em uma dessas estruturas, 
existe inflamação na outra. Algumas das causas mais comuns de bursite incluem trau
ma, esforço repetitivo, micro traumas de repetição e atividade executada de maneira . , . 
1mpropr1a. 

Sinal do aperto de botão subacromial BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, aplicar pressão na bolsa subacromial (Fig. 5.54). 

Figura 5.54 



160 Joseph J. Cipriano 

Explicação 

A pressão na bolsa subacromial irritará uma bolsa já inflamada. A dor local sugere in
flamação da bolsa ou bursite subacromial (Fig. 5.55). 

Bolsa 
subdeltóidea 

Múscu lo 
deltoide 

Figura 5.55 

Bolsa subacromial 

Acrômio 

~-~11-. .,,,,----rc~la~vícu la 

Úmero 

l 
I • . . 

1 • • r 
• 

Bolsa subescapular 

- . 
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BPUS 

Teste de Dawbarn (6) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, aplicar pressão logo abai
xo do acrômio no lado que está sendo testado. No
tar qualquer dor ou sensibilidade dolorosa (Fig. 
5.56). Após, abduzir o braço do paciente para além 
de 90°, mantendo pressão naquele lugar abaixo do 
acrômio (Fig. 5.57). 

Explicação 

O ponto abaixo do acrômio é a porção palpável da 
bolsa subacromial. A dor e/ ou a sensibilidade do
lorosa naquela localização podem indicar infla
mação da bolsa ou bursite. Quando o braço é ab
duzido, o músculo deltoide cobrirá aquele ponto 
abaixo do acrômio. A cobertura daquele ponto re
duz pressão na bolsa, diminuindo a sensibilidade 
dolorosa se a bolsa estiver inflamada. Uma dimi
nuição na sensibilidade dolorosa daquele ponto 

Figura 5.56 

indica bursite subacromial (Fig. 5.58). Figura 5.57 

Vista de cima 

Bolsa subacromial 

Acrômio 

Deito ide 

Figura 5.58 Bolsa subdeltóidea 
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INSTABILIDADE GLENOUMERAL ANTERIOR 

Descrição clínica 

A instabilidade anterior do ombro é a principal causa das luxações do ombro. Isso é 
atribuído à fraqueza anatômica nas estruturas anteriores da articulação glenoumeral: 
a cápsula anterior, os ligamentos glenoumerais, os tendões do manguito rotador e o 
lábio glenoide. Existem três tipos de luxações anteriores, com base na direção da luxa
ção: subclavicular, subcoracoide e subglenoide. O tipo subcoracoide é o mais comum. 
A causa mais comum de luxação do ombro é uma queda sobre a mão estendida. 

Teste da gaveta anterior (8) 

Figura 5.59 

Figura 5.60 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, colocar a mão dele 
na sua axila. Com a sua mão oposta, pegar a es
cápula posterior com seus dedos e colocar o 
seu polegar sobre o processo coracoide (Fig. 
5.59). Usando o braço que está segurando a 
mão do paciente, pegar o aspecto posterior do 
braço do paciente e levar o úmero para a fren
te (Fig. 5.60). 

Explicação 

A tentativa de mover o úmero para a frente, 
com estabilização da escápula, testa a integri
dade da porção anterior do manguito rotador, 
que mantém o úmero na cavidade glenoide. 
Um clique e/ ou uma quantidade anormal de 
movimento em comparação com o lado nor
mal indica instabilidade anterior da articula
ção glenoumeral. 
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BPUS 

Teste da apreensão anterior (3) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Atrás do paciente sentado, abduzir o braço afetado até 90° e rodá-lo externamente de 
forma lenta, ao mesmo tempo em que estabiliza o aspecto posterior do ombro com a 
mão oposta (Fig. 5.61). 

Explicação 

A dor local indica urna luxação anterior crônica do ombro. Esse teste é chamado de 
apreensão porque pretende produzir um olhar de apreensão na face do paciente. O pa
ciente pode também afirmar que no teste sente a mesma dor que ocorria quando o om
bro era luxado. A rotação externa do braço predispõe o úmero a deslocar anteriormen
te. Esse teste força a rotação externa a luxar anteriormente o úmero da cavidade glenoi
dal. Se os músculos do manguito rotador, a cápsula articular e a cavidade glenoidal 
estiverem sãos, o paciente não apresentará qualquer dor ou apreensão quando o teste 
for executado. Esse teste serve para verificar a integridade do ligamento glenourneral 
inferior, da cápsula anterior, dos tendões do manguito rotador e do lábio glenoide. 

Figura 5.61 
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Teste da instabilidade anterior em prono (9) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em prono, segurar o antebraço do paciente e abduzir o braço até 90°, 
com o cotovelo flexionado em 90° (Fig. 5.62). Colocar a sua outra mão na cabeça 
umeral e empurrá-la para a frente (Fig. 5.63). 

Figura 5.62 

Figura 5.63 

Explicação 

Essa é uma tentativa de deslocar ante
riormente a cabeça do úmero. A dor an
terior no ombro ou a reprodução dos 
sintomas do paciente indicam um teste 
positivo. Esse procedimento testa a inte
gridade do ligamento glenoumeral infe
rior, da cápsula anterior, dos tendões do 
manguito rotador e do lábio glenoide. 
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BPUS Teste da instabilidade anterior de Andrews (9) 
1 1 1 

o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em decúbito dorsal, pegar o úmero distal do paciente, abduzir o om
bro até 130° e rodá-lo externamente até 90° (Fig. 5.64). Com a sua mão oposta, segu
rar a cabeça umeral por trás e empurrá-la anteriormente (Fig. 5.65). 

Explicação 

Essa é uma tentativa de deslocar 
anteriormente a cabeça do úmero. 
A dor anterior no ombro ou a re
produção dos sintomas do pacien
te indicam um teste positivo. Esse 
procedimento testa a integridade 
do ligamento glenoumeral infe
rior, da cápsula anterior, dos ten
dões do manguito rotador e do lá
bio glenoide. Se uma ruptura la
bral estiver presente, um ressalto 
pode ser ouvido. 

Figura 5.64 

Figura 5.65 
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Teste de Rockwood (10) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Esse teste é urna variação do teste de apreensão anterior. Com o paciente sentado, ro
dar externamente o ombro com o braço na posição neutra (Fig. 5.66). Repetir o teste 
com o braço em 45° de abdução (Fig. 5.67), e depois em 90° de abdução (Fig. 5.68), e, 
em seguida, em 120° de abdução (Fig. 5.69). 

Explicação 

O paciente deve mostrar apreensão intensa em 90°, com dor. Em 0° raramente existe 
qualquer apreensão. Em 45° e 120°, deve haver mais dor, com leve apreensão. Opa
ciente pode dizer que sente a mesma dor que sentia quando o ombro estava previa
mente deslocado. Esse procedimento testa a integridade do ligamento glenourneral 
inferior, da cápsula anterior, dos tendões do manguito rotador e do lábio glenoide. 

Figura 5.66 Figura 5.67 

,,. , .. e..-

Figura 5.68 Figura 5.69 
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Teste de Rowe para instabilidade anterior (11) 

Procedimento 

Instruir o paciente sentado a colo
car a mão no lado do ombro afeta
do, atrás da cabeça. Depois, colocar 
a sua mão fechada contra a cabeça 
urneral posterior e empurrá-la an
teriormente, usando a sua mão 
oposta para estender o braço dopa
ciente (Fig. 5.70). 

Explicação Figura 5.70 

= 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

) 

O examinador está tentando deslocar anteriormente a articulação glenourneral do 
paciente. Um olhar de apreensão indica um teste positivo. O paciente também pode 
dizer que sente a mesma dor que sentia quando o ombro estava previamente desloca
do. Esse procedimento testa a integridade do ligamento glenourneral inferior, da cáp
sula anterior, dos tendões do manguito rotador e do lábio glenoide. 

Teste do Fulcro (12) 

Procedimento 

Com o paciente em supino e o braço ab
duzido em 90°, colocar a sua mão sob a ar
ticulação glenourneral e rodar externamen
te o braço do paciente sobre a mão (Fig. 
5.71). 

Explicação 

Essa é urna tentativa de deslocar anterior
mente a cabeça do úmero. Um olhar de 
apreensão com dor é um teste positivo. O Figura 5.71 
paciente pode dizer que sente a mesma dor 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

que sentia quando o ombro estava previamente deslocado. Esse procedimento tam
bém testa a integridade do ligamento glenourneral inferior, da cápsula anterior, dos 
tendões do manguito rotador e do lábio glenoide. Urna cavidade glenoidal congenita
rnente rasa pode também predispor o ombro à luxação. 
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Teste de Ougas (13, 14) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, orientá-lo a tocar o ombro oposto e trazer o cotovelo até a 
parede torácica (Fig. 5.72). 

Explicação 

A inabilidade de tocar o ombro oposto por causa da dor indica uma luxação anterior 
da cabeça umeral para fora da cavidade glenoide. Essa luxação geralmente é causada 
pela rotação externa forçada quando o braço está abduzido. Quando o úmero é luxa
do anteriormente, um sinal característico é o acrômio proeminente. 

Figura 5.72 
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INSTABILIDADE GLENOUMERAL POSTERIOR 

Descrição clínica 

A luxação glenoumeral posterior é vista em somente 5 a 1 Oo/o das luxações do ombro. 
Nesse tipo de luxação, a cabeça do úmero desloca-se posteriormente e é encontrada 
atrás da escápula. Com frequência, é causada por trauma no aspecto anterior do om
bro, causando um movimento forçado para trás da cabeça umeral. A instabilidade do 
manguito rotador e/ ou da cápsula articular posterior pode predispor a articulação à 
luxação posterior. 

Teste da apreensão posterior (6) 

Procedimento 

Com o paciente em supino, fle
xionar anteriormente o ombro e 
rodá-lo internamente. Com a sua 
mão, aplicar pressão posterior no 
cotovelo (Fig. 5.73). 

Explicação 

Esse teste tenta deslocar o ombro 
posteriormente e estressa o man
guito rotador e a cápsula articular 
posterior. A dor ou o desconforto 
local e um olhar de apreensão na Figura 5.73 
face do paciente indicam instabi-

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

lidade posterior crônica do ombro. O paciente pode dizer que sente a mesma dor que 
sentia quando o ombro estava previamente deslocado. O mecanismo de lesão geral
mente é uma posição de adução forçada com rotação interna em algum grau de ele-

-vaçao. 
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Teste da gaveta posterior (15) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, segurar o antebraço do paciente, flexionar o seu cotovelo 
e abduzir e flexionar o ombro. Com a sua mão oposta, estabilizar a escápula com os 
seus dedos indicador e médio na espinha da escápula e o seu polegar no processo co
racoide (Fig. 5.74). Rodar o antebraço internamente e flexionar o ombro para a fren
te, retirando o polegar da sua outra mão da coracoide e forçando o úmero posterior
mente (Fig. 5.75). 

Explicação 

Isso é uma tentativa de deslocar o ombro posteriormente, estressando o manguito ro
tador e a cápsula articular. A dor local e um olhar de apreensão são os sinais de um 
teste positivo. Esse teste estressa o manguito rotador e a cápsula articular posterior. 

Figura 5.74 Figura 5.75 
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Teste de estresse de Norwood (16, 17) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, orientá-lo a abduzir o ombro em 90°, a rodá-lo externa
mente em 90° e a flexionar o cotovelo em 90°. Com uma das mãos, estabilizar a es
cápula enquanto palpa o aspecto posterior da cabeça umeral (Fig. 5.76). Com a sua 
mão oposta, segurar o cotovelo, trazendo o ombro em flexão e forçando o cotovelo 
posteriormente (Fig. 5.77). 

Explicação 

Esse teste é uma tentativa de deslocar o ombro posteriormente, estressando o man
guito rotador e a cápsula articular. Um teste positivo é indicado pela cabeça umeral 
que desliza posteriormente para fora da cavidade glenoidal. Quando o braço é retor
nado à posição inicial, a cabeça umeral deve ser reduzida. Um som de estalido pode 
acompanhar a redução. 

Figura 5.76 Figura 5.77 



172 Joseph J. Cipriano 

Teste de empurra-puxa (12) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, segurar o punho do paciente e abduzir o braço em 90° e 
flexioná-lo em 30° para a frente (Fig. 5.78). Com a sua mão oposta, pegar o braço pró
ximo à cabeça umeral, puxar no punho e empurrar para baixo o braço (Fig. 5.79). 

Explicação 

No paciente normal, até 50o/o de translação é considerado um teste negativo. Mais de 
50o/o de translação e um olhar de apreensão indicam um teste positivo. Esse teste tam
bém é uma tentativa de deslocar o ombro posteriormente. Ele estressa o manguito ro
tador e a cápsula articular posterior. 

Figura 5.78 Figura 5.79 
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INSTABILIDADE MULTIDIRECIONAL DO OMBRO 

Descrição clínica 

A instabilidade multidirecional do ombro é a combinação da instabilidade anterior e 
posterior. Os seguintes testes são tentativas para deslocar o ombro em direções múlti
plas. As diferentes instabilidades são descritas nas seções sobre as instabilidades ante
rior e posterior do ombro. 

Teste de Feagin (10) 

Procedimento 

Com o paciente em pé, orientá-lo a 
abduzir o braço e a colocar a mão so
bre o seu ombro (Fig. 5.80). Comam
bas as mãos, segurar o úmero do pa
ciente próximo à cabeça umeral e 
exercer uma pressão para baixo e para 
a frente (Fig. 5.81). 

Explicação 

Um olhar de apreensão na face do 
paciente significa um sinal positivo. 
Isso indica instabilidade anteroin
ferior do ombro. Esse teste é uma 
tentativa de deslocar o ombro ante
rior e inferiormente. Ele testa a inte
gridade do ligamento glenoumeral 
inferior, da cápsula anterior, dos ten
dões do manguito rotador e do lábio 
glenoide. 

Figura 5.80 

Figura 5.81 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 



174 Joseph J. Cipriano 

BPUS Teste de Rowe para instabilidade multidirecional (11) 
1 1 1 

o 1 2 3 4 

Procedimento 

Para testar a instabilidade inferior, fazer o paciente ficar em pé, inclinado em 45°. Se
gurar o ombro com os dedos indicador e médio sobre cabeça urneral posterior e o po
legar na cabeça urneral anterior. Com a sua mão oposta, segurar o cotovelo do pacien
te e puxar para baixo o braço (Fig. 5.82). Para testar a instabilidade anterior, empurrar 
a cabeça urneral de posterior para anterior com o seu polegar e estender o braço do 
paciente em 20 a 30° (Fig. 5.83). Para testar a instabilidade posterior, empurrar a ca
beça urneral de anterior para posterior com os dedos indicador e médio, com o om
bro do paciente flexionado em 20 a 30° (Fig. 5.84). 

Explicação 

Esse teste é urna tentativa de deslocar a cabeça urneral para fora da cavidade glenoidal 
em várias direções. Um olhar de apreensão na face do paciente e/ ou desconforto local 
significam um sinal positivo. Esse teste estressa o ligamento glenourneral, os tendões 
do manguito rotador e a cápsula articular. 

Figura 5.82 Figura 5.83 Figura 5.84 
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Sinal do sulco (18) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, orientá-lo a flexionar o cotovelo em 90° com o ombro na po
sição neutra para rotação (Fig. 5.85). Segurar o punho do paciente com uma das 
mãos, abaixando o antebraço com a outra mão (Fig. 5.86). 

Explicação 

Abaixar o antebraço com o ombro do paciente na posição neutra é uma tentativa de 
deslocar inferiormente o ombro. Um sulco no aspecto anterolateral do ombro indica 
instabilidade inferior do ombro. O sulco é pontuado de acordo com seu tamanho. Um 
sulco+ 1 indica menos de 1 cm. Um sulco +2 indica de 1a2 cm. Um sulco +3 indica 
mais de 2 cm. 

Figura 5.85 Figura 5.86 
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RUPTURAS LABRAIS (LESÕES TIPO SLAP) 

Descrição clínica 

A borda da cavidade glenoidal é cercada por uma borda de fibrocartilagem chamada 
de lábio glenoide. A porção superior do lábio mescla-se com o tendão da cabeça lon
ga do músculo bíceps (Fig. 5.87). Essa borda de fibrocartilagem adiciona profundida
de à cavidade glenoidal e ajuda a manter o úmero no seu lugar. A ruptura de qualquer 
parte do lábio predispõe à luxação do úmero para fora da cavidade glenoidal, na dire
ção da ruptura. Essas rupturas também são conhecidas como lesões SLAP (anterior 
para posterior do lábio superior), sendo relativamente comuns em atletas de arre
messo. 

--
Cavidade glenoida l 

Cabeça do 
, 
umero 

Lábio glenoide 

Cavidade glenoidal 
m--- Músculo bíceps braquial 

Figura 5.87 
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Teste de compressão ativa (19) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em pé ou sentado, orientá-lo a flexionar o ombro em 90° e a abduzir 
o ombro em 15° além da linha média (Fig. 5.88). Instruir o paciente a rodar interna
mente o máximo do ombro, de forma que o polegar aponte para baixo. O examinador 
deve aplicar uma pressão para baixo no antebraço, instruindo o paciente a resistir 
(Fig. 5.89). Repetir o teste com o ombro externamente rodado, com a palma virada 
para cima (Fig. 5.90). 

Explicação 

O teste é positivo quando houver dor profunda no ombro enquanto ele é internamen
te rodado com a palma para baixo e quando houver diminuição ou ausência de dor 
com o ombro externamente rodado e a palma virada para cima. A rotação interna do 
ombro em 90° de flexão anterior coloca estresse na porção anterior e superior do lá
bio. A dor no topo do ombro pode indicar lesão acromioclavicular. 

Figura 5.88 Figura 5.89 

Figura 5.90 
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Teste do ressalto (6) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em prono, o examinador deve colocar uma das mãos no aspecto pos
terior da cabeça umeral. Com a mão oposta, segurar o cotovelo e abduzir completa
mente o ombro (Fig. 5.91). O examinador deve então empurrar anteriormente com a 
mão sobre a cabeça umeral e rodar externamente o ombro com a mão oposta (Fig. 
5.92). 

Explicação 

A pressão anterior na cabeça umeral com rotação externa do ombro tenta deslocar o 
ombro anteriormente. Um som de ressalto ou de triturar indica um teste positivo, o 
que significa uma ruptura anterior do lábio glenoide. 

Figura 5.91 

Figura 5.92 
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Teste do deslizamento anterior (18,20) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, orientá-lo a colocar as mãos na cintura, com os polegares 
para trás (Fig. 5.93). Com uma das mãos, estabilizar a escápula e a clavícula. Com a 
mão oposta, segurar o úmero e fazer força na direção anterior e superior do ombro 
(Fig. 5.94). 

Explicação 

A força anterior e superior no ombro pode deslocar o ombro anteriormente e supe
riormente. Se um som de estalo ou de rachadura for notado e o paciente reclamar de 
dor no aspecto anterossuperior do ombro, isso indica uma ruptura superior ou ante
rior do lábio glenoide. 

• • -

Figura 5.93 Figura 5.94 
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INSTABILIDADE DO MANGUITO ROTADOR 

Descrição clínica 

A instabilidade do manguito rotador envolve a ruptura parcial ou completa de um 
dos tendões do manguito rotador. Habitualmente trata-se do tendão do supraespinal, 
mas pode ser o tendão adjacente do subescapular ou do infraespinal. As rupturas in
completas em adultos mais jovens são geralmente causadas por microtrauma. Em 
adultos mais velhos, a redução no suprimento sanguíneo pode tornar os tendões frá
geis e causar a ruptura. As rupturas completas são habitualmente devido à distensão 
grave e súbita, causada por queda ou esforço excessivo. As rupturas incompletas em 
geral se assemelham clinicamente à tendinite do supraespinal. Nas rupturas comple
tas, o paciente não consegue abduzir o braço e qualquer tentativa de fazê-lo é seguida 
por dor intensa. 

Figura 5.95 

Figura 5.96 

Teste da queda do braço (2) BPUS 

o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, abduzir o braço além de 90° 
(Fig. 5.95). Instruir o paciente a abaixar o braço lenta
mente (Fig. 5.96). 

Explicação 

Se o paciente não puder abaixar o braço lentamente ou se 
o braço cair de repente, isso indica uma ruptura do man
guito rotador, geralmente do supraespinal. O músculo 
supraespinal age como um abdutor do braço e mantém a 
cabeça do úmero em seu lugar. Uma ruptura do tendão 
do supraespinal causa instabilidade do úmero em abdu
ção, fazendo-o cair de repente. 
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Teste do supraespinal (21) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado ou em pé, orientá-lo a abduzir o ombro até 90°. Segurar obra
ço do paciente e abaixar contra a resistência feita por ele (Fig. 5.97). A seguir, instruir o 
paciente a rodar os ombros internamente, de forma que os polegares fiquem virados 
para baixo. Novamente, abaixar o braço contra a resistência feita pelo paciente (Fig. 5.98). 

Explicação 

A resistência à abdução estressa o músculo e o tendão do supraespinal. Fraqueza ou 
dor podem indicar uma ruptura do músculo ou do tendão do supraespinal. A fraque
za pode também indicar uma neuropatia do supraescapular . 

. -. • -

Figura 5.97 Figura 5.98 
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- , 
INSTABILIDADE DO TENDAO DO BICEPS 

Descrição clínica 

O bíceps braquial tem duas cabeças: a longa e a curta. A cabeça longa origina-se do lá
bio superior da cavidade glenoidal e prossegue lateralmente e angula-se em 90° no 
sulco intertubercular. É segurada no sulco intertubercular pelo ligamento umeral 
transverso (Fig. 5.101). Um sulco intertubercular raso ou ligamento umeral transver
so frouxo ou rompido pode causar estalos do tendão do bíceps para dentro e para fora 
do sulco intertubercular, causando dor anterior no ombro com sensibilidade doloro
sa puntiforme no sulco bicipital. Esse estalo doloroso pode também indicar ruptura 
do tendão do bíceps. Uma ruptura do tendão bicipital é seguida por edema e equimo
se próxima ao sulco intertubercular e por edema característico do ventre do músculo 
bíceps, próximo à fossa antecubital (sinal do Popeye). 

SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS 

• Dor anterior no ombro 
• Rigidez 
• Dor na amplitude de movimento ativa e passiva 
• Sensibilidade dolorosa localizada 
• Protuberância do músculo bíceps (ruptura completa) 

Teste de Yergason (22) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado e o cotovelo flexionado em 90°, estabilizar o cotovelo do pa
ciente com uma das mãos (Fig. 5.99). Com a sua mão oposta, segurar o punho dopa
ciente e fazê-lo rodar externamente o ombro e supinar o antebraço contra a sua resis
tência (Fig. 5.100). 
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Figura 5.99 Figura 5.100 

Explicação 

A supinação contra a resistência do antebraço e a rotação externa do ombro estressam 
o tendão bicipital e o ligamento umeral transverso. A dor e/ou a sensibilidade doloro
sa local no tendão bicipital indicam inflamação do tendão do bíceps ou tendinite. Se 
o tendão estalar para fora do sulco intertubercular, suspeitar de um ligamento umeral 
transverso frouxo ou rompido ou de um sulco intertubercular raso congênito, fazen
do com que o tendão seja subluxado (Fig. 5.101). 

Sulco intertubercu lar 

Ligamento 
umera l transverso --r-~ 

Tendão 
do bíceps 

--+---ti 

Músculo 
bíceps braquial --r~Hli 

Figura 5.101 
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Teste de Abbott-Saunders (23) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, abduzir o braço e fazer a rotação externa máxima do braço 
do paciente (Fig. 5.102), e depois abaixar o braço até o lado do paciente, palpando o 
sulco intertubercular com a sua mão oposta (Fig. 5.103). 

Explicação 

A abdução e a rotação externa do ombro estressam o tendão do bíceps contra o liga
mento umeral transverso. Um estalido audível ou palpável na goteira intertubercular 
pode indicar subluxação ou luxação do tendão de bíceps para fora do sulco, por cau
sa de um ligamento umeral transverso frouxo ou rompido, ou um sulco intertubercu
lar congenitamente raso. 

Figura 5.102 

Figura 5.103 
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Teste de Ludington (6) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente a trançar os dedos das mãos sobre a cabeça (Fig. 5.104) e, alterna
damente, contrair e relaxar o músculo bíceps enquanto você palpa o tendão do bíceps 
(Fig. 5.105). 

Explicação 

A colocação das mãos na cabeça dá suporte ao membro superior e permite o relaxa
mento do músculo bíceps. Se o tendão do bíceps no lado afetado não sofrer contração 
e não for palpável, suspeitar de uma ruptura da cabeça longa do tendão do bíceps. 

Figura 5.104 

( 
1 

Figura 5.105 
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Teste do ligamento umeral transverso (6) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, segurar o seu punho. Abduzir o ombro em 90° e rodá-lo in
ternamente com uma das mãos. Com a sua mão oposta, palpar o sulco intertubercu
lar (Fig. 5.106). Depois rodar externamente o ombro (Fig. 5.107). 

-

Figura 5.106 

Figura 5.107 
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Explicação 

A rotação externa do ombro move o tendão do bíceps no sulco intertubercular. Se 
você sentir o tendão bicipital estalar dentro e fora do sulco intertubercular, suspeitar 
de ligamento umeral transverso frouxo ou rompido ou de sulco intertubercular raso 
(Fig. 5.108). 

Ligamento 
umeral 
transverso 
rompido 

Figura 5.108 

intertu
bercular ' • . " 



188 Joseph J. Cipriano 

, , 
SINDROME DO DESFILADEIRO TORACICO 

Descrição clínica 

A síndrome do desfiladeiro torácico é um grupo de sinais e sintomas que resultam da 
compressão dos vasos subclávios e do plexo braquial na abertura superior do tórax. 
Pode ser causada por trauma, movimentos repetitivos, esforço repetitivo e algumas 
doenças sistêmicas, como o diabetes e a doença da tireoide. Os pacientes podem se 
queixar de dor no pescoço e no ombro, com dormência e formigamento que afetam 
toda a extremidade superior. O lado ulnar do membro é predominantemente envolvi
do. O uso da extremidade afetada em uma posição acima da cabeça ou elevada é 
difícil. 

Teste de Adson (24) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, estabelecer a amplitude do pulso radial (Fig. 5.109). Compa
rar a amplitude bilateralmente. Instruir o paciente a respirar fundo e a segurar a res
piração, enquanto ele roda a cabeça e eleva o queixo para o lado que está sendo testa
do (Fig. 5.110). Se o teste for negativo, fazer o paciente rodar e elevar o queixo para o 
lado oposto (Fig. 5.111). 
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Figura 5.109 Figura 5.110 Figura 5.111 

Explicação 

A rotação e a extensão da cabeça comprimem a artéria subclávia e o plexo braquial. A 
diminuição ou ausência da amplitude do pulso radial indica compressão do compo
nente vascular do feixe neurovascular (artéria subclávia) por um músculo escaleno 
anterior espástico ou hipertrofiado, sobre urna costela cervical, ou urna massa, corno 
um tumor de Pancoast. Parestesias ou radiculopatia na extremidade superior indicam 
compressão do componente neural do feixe neurovascular (plexo braquial) (Fig. 
5.112). 
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Figura 5.112 

. 
• 



190 Joseph J. Cipriano 

Teste costoclavicular (27-29) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, estabelecer o pulso radial (Fig. 5.113). Instruir o paciente a 
forçar os ombros posteriormente e a flexionar o queixo até o tórax (Fig. 5.114). 

Explicação 

Forçar os ombros posteriormente diminui o espaço entre a clavícula e a primeira cos
tela. O feixe neurovascular (plexo braquial, artéria axilar) e a veia axilar correm por 
meio de uma fissura estreita sob a clavícula e em cima da primeira costela. 

A diminuição ou a ausência da amplitude do pulso radial indicam compressão 
no componente vascular do feixe neurovascular. Essa compressão é causada por uma 
diminuição no espaço entre a clavícula e a primeira costela, que pode ser causada por 
fratura recente ou consolidada na clavícula ou na primeira costela, com ou sem for
mação de calo, luxação do aspecto medial da clavícula ou músculo subclávio espásti
co ou hipertrofiado. Parestesias ou radiculopatia na extremidade superior indicam 
compressão do plexo braquial ou compressão da veia axilar (Fig. 5.115). A compres
são do plexo braquial é habitualmente localizada em uma distribuição de raiz nervosa 
ou de nervo periférico. A compressão da veia axilar, em geral, apresenta-se como um 
desconforto vascular radicular difuso, não localizado em uma raiz nervosa ou distri
buição de nervo periférico. 

Figura 5.113 Figura 5.114 
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-

Clavícu la 

Artéria e 
veia axilar-~~ ~.....; 

Figura 5.115 

BPUS 

Teste de Wright (30, 31) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, estabelecer as características do pulso radial (Fig. 5.116). Hi
perabduzir o braço e verificar o pulso novamente (Fig. 5.117). 

Figura 5.116 Figura 5.117 
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Explicação 

A artéria axilar, a veia axilar e os três cordões do plexo braquial passam sob o múscu
lo peitoral menor, sobre o processo coracoide. A abdução do braço em 180° estira es
sas estruturas em torno do tendão do músculo peitoral menor e do processo coracoi
de. A diminuição ou a ausência da amplitude do pulso radial indicam compressão da 
artéria axilar por um músculo peitoral menor espástico ou hipertrofiado ou por um 
processo coracoide deformado ou hipertrofiado (Fig. 5.118). 

Processo 
coracoide 

Músculo 
peitoral 
menor 

Figura 5.118 

Acrômio 
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Teste da tração (32) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, estabelecer o pulso radial (Fig. 5.119). Mantendo o pulso, es
tender e aplicar tração no braço (Fig. 5.120). 

Explicação 

A tração e a extensão do braço tracionam a artéria subclávia sobre a primeira costela. 
Um pulso diminuído ou obliterado não é diagnóstico; entretanto, quando o teste é re
petido no lado oposto e não revela qualquer alteração, ele pode indicar uma primeira 
costela subluxada ou mal posicionada ou uma costela cervical no lado do pulso dimi
nuído ou obliterado. 

Figura 5.119 

Figura 5.120 
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Manobra de Halstead (6) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, encontrar o pulso radial e notar a amplitude (Fig. 
5.121). Com a sua mão oposta, tracionar o braço do paciente e pedir-lhe para hiperes
tender o pescoço (Fig. 5.122). Repetir o teste no braço oposto. 

Explicação 

A pressão de tração no braço traciona o feixe neurovascular (plexo braquial e artéria 
axilar) sobre a primeira costela. A extensão do pescoço aperta os músculos escalenos. 
Uma amplitude de pulso diminuída ou obliterada indica costela cervical, subluxação 
ou má posição da primeira costela. Um componente radicular da extremidade supe
rior indica compressão do plexo braquial pelo músculo escaleno anterior (Fig. 
5.112). 

SUGESTÃO DE IMAGENS DIAGNÓSTICAS 

• Radiografia simples 
Posteroanterior do tórax (se houver suspeita de massa apical) 
Incidência apical lordótica 

• Estudo eletrodiagnóstico 

Figura 5.121 Figura 5.122 
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Teste de Roos (33) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente na posição sentada, orientá-lo a flexionar os braços e cotovelos em 
90° (Fig. 5.123). Instruir o paciente a abrir e fechar as mãos por 3 minutos (Fig. 
5.124). 

Explicação 

Esse procedimento causa o estreitamento do intervalo costoclavicular com aperto as
sociado dos músculos escalenos anteriores. A reprodução dos sintomas da extremida
de superior do paciente, como parestesias ou radiculopatia, é indicativa de um teste 
positivo. 

.. ... 

• 

Figura 5.123 

Figura 5.124 
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-IRRITAÇAO DO PLEXO BRAQUIAL 

Descrição clínica 

A irritação do plexo braquial pode ser causada por vários fatores, como costela cervi
cal, tração superior intensa do braço, clavícula fraturada ou massa apical pulmonar. 
Quaisquer dessas irritações podem causar sintomas radiculares na extremidade supe
rior. A maior parte dos testes seguintes são sinais de tensão do membro superior que 
são equivalentes ao teste de elevação da perna reta para radiculopatia lombar. Esses 
testes são tentativas de estressar as estruturas neurológicas no membro superior para 
determinar uma irritação neurológica; eles estressam todas as estruturas nas extremi
dades superiores, mas são usadas aqui para reprodução dos sinais neurológicos rela
tados pelo paciente. 

Teste de estiramento do plexo braquial BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, instruí-lo a flexionar lateralmente a cabeça no lado oposto 
ao afetado e estender o ombro e o cotovelo (Fig. 5.125). 

Figura 5.125 

Explicação 

Esse teste é similar ao teste de elevação da per
na reta para a extremidade superior. Durante 
sua realização, estira-se o plexo braquial opos
to ao lado da flexão lateral da cabeça. Qual
quer dano ao plexo causará dor e/ou pareste
sias ao longo da distribuição do plexo bra
quial. Dor e parestesias no lado da flexão 
lateral podem indicar um problema de raiz 
nervosa. A dor cervical local no lado da flexão 
lateral pode indicar um problema na articula
ção facetária cervical, porque as facetas ficam 
comprimidas no lado da flexão lateral. 
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BPUS 

Sinal de Bikele (34) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, orientá-lo a abduzir o ombro em 90° e estender até onde for 
possível, com o cotovelo completamente flexionado (Fig. 5.126). Instruir o paciente a 
estender completamente o cotovelo (Fig. 5.127). 

Explicação 

A abdução e a extensão do ombro criam distração induzida pelo movimento no plexo 
braquial. Adicionando o movimento de extensão de cotovelo, ocorre a distração máxi
ma do plexo braquial. Se esse movimento encontrar resistência e/ou aumento da dor ra
dicular na extremidade superior, isso pode indicar neurite de plexo braquial, irritação 
de raiz nervosa ou irritação meníngea da cobertura das raízes nervosas cervicais. 

Figura 5.126 Figura 5.127 
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Teste de tensão do plexo braquial (34) 

Figura 5.128 

Figura 5.129 

Figura 5.130 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado e os braços na posição 
neutra, segurar o braço do paciente e abduzi-lo 
passivamente até sentir o bloqueio do jogo arti
cular ou até o ponto de dor (Fig. 5.128). Pedir ao 
paciente para rodar externamente os braços e 
manter aquela posição enquanto você segura o 
braço (Fig. 5.129). Por fim, instruir o paciente a 
flexionar os cotovelos, de forma que a mão fique 
atrás da própria cabeça (Fig. 5.130). 

Explicação 

A abdução e a rotação externa do ombro com 
a flexão de cotovelo fornecem extensão máxi
ma do plexo braquial e das raízes nervosas de 
CB a Tl. A reprodução dos sintomas do pa
ciente indica irritação do plexo braquial. Se a 
irritação estiver no nível das raízes nervosas, os 
sintomas radiculares também podem ser re
produzidos. 
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BPUS Sinal de Tine/ (para lesões do plexo braquial) (35) 
1 1 1 

o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado e a cabeça lateral
mente flexionada, percutir ao longo dos 
troncos do plexo braquial com o seu dedo 
indicador (Fig. 5.131). 

Explicação 

A dor local pode indicar uma lesão de ple
xo cervical. A sensação de formigamento 
na distribuição de um dos troncos pode 
indicar compressão ou neuroma de um 

e 

ou mais troncos do plexo braquial. Figura 5.131 

A 
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-PALPAÇAO DO COTOVELO 

Aspecto medial 

Nervo ulnar .li 
Anatomia descritiva 
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O nervo ulnar é um ramo do fascículo medial do plexo braquial. Passa no sulco entre 
o epicôndilo medial e a fossa do olécrano (Fig. 6.1 ). 

Procedimento 

Com o dedo indicador, palpar o sulco entre o epicôndilo medial e o olécrano. É im
portante observar se o nervo está sensível à palpação ou está espessado (Fig. 6.2). Isso 
pode indicar compressão nervosa ou tecido cicatricial no nervo, levando a parestesias 
no antebraço e/ ou perda de força nos músculos interósseos. 

Nervo 

?tn~~!!'.--- Fascículo lateral 
"""' 1-ir+; ~~::?-~-- Fascículo posterior 

'/::Â\t~~2:J-- Fascículo medial 

Nervo ulnar 

Plexo 
braquial 

-1'-
musculocutâneo Fossa do olécrano 

Rádio ----

Figura 6.1 

Nervo 
mediano 

Ulna 

Epicôndi lo medial 

Figura 6.2 
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Epicôndilo medial e tendões inseridos 

Anatomia descritiva 

O epicôndilo medial é uma protuberância relativamente grande na extremidade dis
tal medial do úmero. Inseridos no côndilo ficam os músculos do grupo flexor do pu
nho e pronador. Esse grupo é composto por pronador redondo, flexor radial do car
po, palmar longo e flexor ulnar do carpo. Todos esses músculos originam-se a partir 
do epicôndilo medial como um tendão comum (Fig. 6.3). 

Procedimento 

Com o cotovelo flexionado em 90°, palpar o epicôndilo e seus tendões com o dedo in
dicador; procurar por sensibilidade dolorosa, inflamação e elevação da temperatura 
(Fig. 6.4). Isso pode indicar distensão de um ou mais dos tendões previamente men
cionados ou inflamação do epicôndilo medial causada por várias atividades, como 
golfe ou tênis. 

Epicôndilo 
medial --

. 
1 • 

1 

1 

~,__,,____ __ Úmero 

_,____ __ Palmar longo 

Flexor 
ulnar do 
carpo 

l 

1 
' 1 1 

' 

y 
J.,J, 

J 

• • 

Figura 6.3 Figura 6.4 
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Ligamento colateral ulnar .li 
Anatomia descritiva 

O ligamento colateral ulnar insere-se no epicôndilo medial, no aspecto medial da 
ulna, na incisura trocantérica (Fig. 6.5) e estabiliza medialmente a articulação ume
roulnar. 

Procedimento 

Com o dedo indicador, palpar a área do ligamento colateral ulnar (Fig. 6.6). Habitu
almente ele não é palpável. Você deve buscar sensibilidade dolorosa, que pode indicar 
entorse causada por estresse em valgo forçado. 

Vista medial 
l 1 ' • • , , Umero 

1 ~ Membrana Ligamento 1 i . , anular ~ Cápsula 1nterossea 
1 articular 
1 

Rádio Ligamento 
:~ .____~ colateral 

ulnar 

-- - . -~ 

Figura 6.5 

Figura 6.6 
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Aspecto lateral 

Epicôndilo lateral e tendões extensores dos punhos 

Anatomia descritiva 

O epicôndilo lateral é uma protuberância relativamente grande na extremidade distal 
lateral do úmero. O tendão extensor comum está inserido no côndilo. Desse tendão 
surge o extensor radial curto do carpo, o extensor dos dedos, o extensor do dedo mí
nimo e o extensor ulnar do carpo. O braquiorradial e o extensor longo e curto radial 
do carpo estão inseridos superiormente ao epicôndilo lateral, na crista supracondilar 
(Fig. 6.7). 

Procedimento 

Com o cotovelo do paciente flexionado em 90°, palpar o epicôndilo lateral e a crista 
supracondilar com os dedos indicador e médio (Fig. 6.8). Observar qualquer sensibi
lidade dolorosa, inflamação e elevação da temperatura em qualquer localização. Esses 
sinais podem indicar uma inflamação do epicôndilo lateral ( epicondilite) ou uma dis
tensão dos tendões extensores do punho. 

Epicôndilo 
medial - -1-.L' Epicôndilo 

lateral 
Olécrano 

Grupo de -1-~--ft'.J+ 
tendões 

extensores 
comuns 

Figura 6.7 

\.l!H-- Braquiorradial 

'l.\lLHi+-t-- Extensor radial longo do carpo 

'!J:J'4~ Extensor radial curto do carpo 
~nm 

.i.--- Extensor dos dedos 

Extensor do dedo mínimo 

Extensor ulnar do carpo 

Figura 6.8 
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Ligamento colateral radial e ligamento anular .li 
Anatomia descritiva 

O ligamento colateral radial e os ligamentos anulares são estruturas espessas que se 
estendem desde o epicôndilo lateral do úmero até o ligamento anular e aspecto lateral 
da ulna. O ligamento anular circunda a cabeça radial (Fig. 6.9). O ligamento colateral 
radial estabiliza lateralmente a articulação umeroulnar. 

Procedimento 

Com os dedos indicador e médio, palpar a área do ligamento colateral radial desde o 
epicôndilo lateral até o ligamento anular (Fig. 6.1 O). Buscar sensibilidade dolorosa, 
que pode indicar entorse causada por estresse em varo forçado. 

• 
, 

Umero ·} 

., 
' 
" 

Ligamento colateral radial 

Figura 6.9 

Figura 6.10 

Vista lateral 

Ligamento Membrana . , 
anular 1nterossea 

---· -~ - -
Rádio 

Ulna 

Ligamento colatera l u lnar 
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Aspecto posterior 

Olécrano e bolsa .li 
Anatomia descritiva 

O olécrano fica posterior ao cotovelo na extremidade proximal da ulna. É coberto 
pela bolsa do olécrano, que normalmente não é palpável (Fig. 6.11). 

Procedimento 

Com o cotovelo do paciente flexionado em 90°, palpar o olécrano e a bolsa na busca 
de sensibilidade dolorosa, inflamação e aumento da temperatura (Fig. 6.12). A sensa
ção de palpar algo espesso e amolecido pode indicar bursite do olécrano. Verificar o 
aspecto posterior da borda do olécrano na busca de nódulos reumatoides, que indi
cam artrite reumatoide. 

Figura 6.11 

J 

l 
1 

1 
J 

Figura 6.12 

Bolsa do 
olécrano 

1 

• 

Ulna 
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Músculo tríceps 

Anatomia descritiva 

O músculo tríceps tem três cabeças. A cabeça longa cruza a articulação glenoumeral e 
a articulação do cotovelo e insere-se no olécrano (Fig. 6.13). 

Procedimento 

Com o cotovelo do paciente ligeiramente flexionado, fazer o paciente apoiar-se em 
uma mesa. Isso facilitará a palpação do músculo. Com os dedos polegar e indicador, 
palpar a extensão do músculo até o olécrano, buscando sensibilidade dolorosa ou de
feitos secundários ao trauma (Fig. 6.14). Isso pode indicar uma distensão ou pontos
-gatilho ativos do músculo tríceps. Uma massa endurecida pode indicar miosite ossi
ficante secundária a trauma repetitivo. 

Cabeça 
..;J,.---ji--

1 o n g a 

Cabeça 
~ .+-l!rl'I l--+-- 1 ater a 1 

Múscu lo 
tríceps braquial 

Escápu las 

Epicôndilo 
media l da 

a rticu 1 ação -r--"""'tt" 
do cotovelo 

Flexor 
ulnar do ---+&: 

carpo 

Figura 6.13 

Cabeça --- medial 

~ .... ~ Músculo braquiorradial 

Extensor radia l 
longo do carpo 
Extensor radial 

~rali...--- curto do carpo 

Extensor dos dedos 

Extensor do 
~ll-1-'...- dedo mínimo 

Extensor ulnar 
do carpo 

..J .... 

Figura 6.14 
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Aspecto anterior 

Fossa cubital .a 
Localização 

A fossa cubital é o espaço triangular limitado pelo braquiorradial lateralmente e pelo 
pronador redondo medialmente. A base é uma linha imaginária entre os dois epicôn
dilos. As estruturas que passam entre a fossa são o tendão do bíceps, a artéria braquial, 
o nervo mediano e o nervo musculocutâneo (Fig. 6.15). 

Procedimento 

Com o cotovelo do paciente ligeiramente flexionado e fazendo resistência à flexão, pal
par a fossa cubital com o dedo indicador, buscando o tendão do bíceps, que fica medial 

Epicôndi lo 
lateral 

© 
Nervo 
museu lo-

A 

cutaneo 

Músculo 
braquior
radial 

Figura 6.15 

• 
1 

\ 
• 
• 

, 
1 

1 

' 

Fossa cubital 

' 
\ 
1 

• 1 

1 : 

1 

1.1 '. I' • 
l • , 

! 

Nervo mediano 

Artéria braquial 

0 
® 

Tendão do 
bíceps braquia l 

.u-- Epicôndilo medial 

Músculo pronador 
redondo 

Figura 6.16 

ao músculo braquiorradial 
(Fig. 6.16). A existência de 
sensibilidade dolorosa pode 
indicar uma distensão na 
junção musculotendínea. 
Um tendão rompido não é 
palpável na fossa, e uma sa
liência muscular fica evi
dente no braço. 
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AMPLITUDE DE MOVIMENTO DO COTOVELO 

Flexão (1) .. 

211 

Com o paciente sentado e cotovelo estendido, colocar o goniômetro no plano sagital 
com o centro na articulação do cotovelo (Fig. 6.17). Essa é a posição neutra para fle
xão e extensão da articulação do cotovelo. Instruir o paciente a flexionar o braço tan
to quanto possível, enquanto o movimento no antebraço é seguido por um braço do 
goniômetro (Fig. 6.18). 

Amplitude normal 

A variação normal é 141º±4,9º ou mais a partir do O ou posição neutra (2). 

Músculos 

1. Braquial 
2. Bíceps braquial 
3. Braquiorradial 
4.Pronadorredondo 
5. Flexor ulnar do carpo 

Figura 6.17 

Figura 6.18 

Suprimento nervoso 

Musculocutâneo 
Musculocutâneo 
Radial 
Mediano 
Ulnar 
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Extensão (1) .li 
Com o cotovelo em extensão completa, colocar o goniômetro no plano sagital com o 
centro na articulação do cotovelo. Instruir o paciente a estender o cotovelo, enquanto 
o antebraço é seguido por um braço do goniômetro (Fig. 6.19). 

Amplitude normal 

A variação normal é 0,3 ± 2,0° a partir da extensão completa (2). 

Músculos 

1. Tríceps 
2. Ancôneo 

Figura 6.19 

Supinação (1) .li 

Suprimento nervoso 

Radial 
Radial 

Com o cotovelo do paciente em 90° de flexão e o polegar voltado para cima, colocar o 
goniômetro no plano coronal (Fig. 6.20). Essa é a posição neutra para supinação e 
pronação. Instruir o paciente a rodar o polegar para fora enquanto você segue o pole
gar com um braço do goniômetro (Fig. 6.21). 

Amplitude normal 

A variação normal é de 81±4° ou mais a partir de O ou posição neutra (2). 

Músculos 

1. Supinador 
2. Bíceps braquial 

Suprimento nervoso 

Radial 
Musculocutâneo 
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Figura 6.20 Figura 6.21 

Pronação (1) .li 
Com o cotovelo do paciente em 90º de flexão e o polegar voltado para cima, colocar o 
goniômetro no plano coronal (Fig 6.22). Instruir o paciente a rodar o polegar para 
dentro enquanto você segue o polegar com um braço do goniômetro (Fig. 6.23). 

Amplitude normal 

A variação normal é 75 ± 6,3° ou mais a partir do O ou posição neutra (2). 

Músculos 

1. Pronador quadrado 
2.Pronadorredondo 
3. Flexor radial do carpo 

Figura 6.22 

Suprimento nervoso 

Mediano 
Mediano 
Mediano 

Figura 6.23 
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EPICONDILITE LATERAL (COTOVELO DO TENISTA) 

Descrição clínica 

A epicondilite lateral é uma lesão repetitiva do tendão extensor comum no epicôndi
lo lateral do úmero. As ações repetitivas incluem erguer, martelar e fazer empunhadu
ra com impacto repetido durante as atividades esportivas. Essa lesão causa micror
ruptura e microavulsão na origem do tendão extensor radial do carpo. Uma inflama
ção secundária desenvolve-se no epicôndilo depois dessa lesão mecânica. Os sintomas 
persistem por causa da tração e do movimento constante do punho e da mão. 

Teste de Cozen (3) .li 

Figura 6.24 

Figura 6.25 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, estabilizar o an
tebraço do paciente. Orientá-lo a fechar a 
mão e a estendê-la (Fig. 6.24). Após, for
çar o punho estendido em flexão contra a 
resistência (Fig. 6.25). 

Explicação 

Os tendões que estendem o punho estão 
inseridos no epicôndilo lateral (Fig. 6.26). 
Eles são o extensor radial curto do carpo, 
o extensor dos dedos, o extensor do dedo 
mínimo e o extensor ulnar do carpo. Se o 
côndilo em si ou os tendões extensores 
comuns que ali se inserem estiverem infla
mados, forçar o punho estendido para fle
xão pode reproduzir a irritação no epi
côndilo lateral e nos tendões inseridos. Se 
a dor for produzida no epicôndilo lateral, 
suspeitar de inflamação do epicôndilo la
teral ( epicondilite). 



Área 
inflamada 

" ......... 

-

Figura 6.26 
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Teste de Mil/ (4) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, orientá-lo a pronar o braço e a flexionar o punho. Após, 
instruí-lo a supinar o antebraço contra a resistência (Fig. 6.27). 

Explicação 

O tendão do músculo supinador, que supina o punho, está inserido no epicôndilo la
teral. Se o côndilo em si ou o tendão do supinador que se insere no côndilo estiver in
flamado, a resistência à supinação do punho pode reproduzir irritação no epicôndilo 
lateral e nos tendões ali inseridos. Se a dor for produzida no epicôndilo lateral, suspei
tar de inflamação do epicôndilo lateral ( epicondilite). 

Figura 6.27 
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Sinal de Kaplan (5) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente na posição sentada e o cotovelo ligeiramente flexionado, instruir opa
ciente a segurar um dinamômetro e registrar os achados (Fig. 6.28). A seguir, colocar 
uma órtese de cotovelo ligeiramente abaixo dos epicôndilos do paciente (Fig. 6.29). No
vamente, instruir o paciente a segurar o dinamômetro e registrar os achados. 

Explicação 

A preensão do dinamômetro sem assistência aumenta a tensão no tendão extensor 
comum nos epicôndilos laterais, que causa dor e produz fraqueza da mão e do ante
braço. Quando um suporte é colocado distalmente ao epicôndilo, a dor é reduzida e a 
força é aumentada, porque a tensão no tendão extensor comum é aliviada. 

Figura 6.28 Figura 6.29 
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EPICONDILITE MEDIAL (COTOVELO DO GOLFISTA) 

Descrição clínica 

A epicondilite medial é uma lesão repetitiva do tendão flexor comum no epicôndilo 
medial do úmero. As ações repetitivas incluem erguer, martelar e fazer empunhadura 
com impacto repetitivo durante as atividades esportivas. Essa lesão causa microrrup
tura e microavulsão na origem do tendão flexor radial do carpo. Uma inflamação se
cundária se desenvolve no epicôndilo depois dessa lesão mecânica. Os sintomas per
sistem por causa da tensão e do movimento constante do punho e da mão. 

BPUS 

Teste do cotovelo do golfista (6) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

O paciente, que deve estar sentado, deve estender o cotovelo e supinar a mão. Instruir 
o paciente a flexionar o punho contra a resistência (Fig. 6.30). 

Explicação 

Os tendões que flexionam o punho, o flexor radial do carpo e o flexor ulnar do carpo 
estão inseridos no epicôndilo medial (Fig. 6.31). Se o côndilo em si ou os tendões fle
xores comuns que ali se inserem estiverem inflamados, a flexão resistida do punho 
pode reproduzir irritação no epicôndilo medial e em seus tendões inseridos. Se a dor 
for produzida no epicôndilo medial, suspeitar de inflamação do epicôndilo medial 
( epicondilite). 
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Figura 6.30 

INSTABILIDADE LIGAMENTAR 

Descrição clínica 

Epicôndilo medial 

/ 

. 
1 
• 

_ , ---- Úmero . . ' 

Músculo pronador 
.~~rr- redondo 

Flexor radial 
~-'l'ft-'lr---:t---

d o carpo 

'-'--- Palmar longo 

J 
1 
• 

J 
1 

Figura 6.31 

A instabilidade ligamentar no cotovelo é relativamente incomum. O ligamento colateral 
radial no aspecto lateral do cotovelo e o ligamento colateral ulnar no aspecto medial do 
cotovelo são afetados. Essa lesão pode ser causada por hiperextensão forçada do cotove
lo, abdução forçada do braço estendido ou adução forçada do braço estendido. A adu
ção forçada do braço estendido causará lesão no ligamento colateral radial. A abdução 
forçada do braço estendido causará lesão no ligamento colateral ulnar. A instabilidade 
grave pode incluir uma fratura com avulsão ou uma luxação completa do cotovelo. 
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BPUS 

Teste de estresse em adução (7) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, estabilizar o braço medialmente e colocar pressão de adução 
sobre a parte lateral do antebraço do paciente (Fig. 6.32). 

Explicação 

A pressão de adução na parte lateral do antebraço coloca estresse no ligamento cola
teral radial (Fig. 6.33). O espaçamento e a dor indicam instabilidade do ligamento co
lateral radial. 

Figura 6.32 
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l 

Figura 6.33 
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BPUS 

Teste de estresse em abdução (7) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, estabilizar o braço lateralmente e colocar pressão de abdu
ção sobre a parte medial do antebraço (Fig. 6.34). 

Explicação 

A pressão de abdução no antebraço medial causa estresse no ligamento colateral ul
nar. Espaçamento e dor indicam instabilidade do ligamento colateral ulnar. 

Figura 6.34 
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, 
SINDROMES COMPRESSIVAS E NEUROPATIAS 

Descrição clínica 

A neuropatia e as síndromes cornpressivas do cotovelo são distúrbios neurológicos 
periféricos causados por trauma, esforço repetitivo, artrite ou considerações postu
rais. Esses distúrbios podem causar parestesias e fraqueza no antebraço e/ou na mão. 
O nervo mais afetado é o nervo ulnar. Os locais de compressão ou aprisionamento 
podem incluir o sulco entre o olécrano e o epicôndilo medial ou o túnel cubital (Fig. 
6.35). Outra compressão comum é a compressão do nervo radial. Esse nervo pode fi
car comprimido ou lesionado em vários locais ao longo do cotovelo e do antebraço. A 
síndrome do túnel radial ( STR) é urna neuropatia cornpressiva do ramo profundo do 
nervo radial no túnel radial. Esse túnel fica 5 cm distal ao epicôndilo lateral, anterior 
ao colo radial. Algumas síndromes cornpressivas do nervo radial podem causar para
lisia ou parestesia da mão e/ ou do punho. 

Epicôndilo medial 

Túnel cubital 

Nervo ulnar 

Olécrano 

Figura 6.35 
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Sinal de Tine/ (8) .li BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, percutir o nervo ulnar no 
sulco entre o olécrano e o epicôndilo medial com 
um martelo de reflexos neurológicos (Fig. 6.36). O 
nervo ulnar passa nesse sulco. 

Explicação 

figura 6.36 Esse teste é projetado para produzir dor causada 
por neurite ou neuroma do nervo ulnar. A dor in

dica um teste positivo. O nervo pode sofrer lesão pelos seguintes modos: 

1. Esforço, lesões repetitivas ou trauma no cotovelo. 
2. Artrite da articulação do cotovelo. 
3. Compressão do túnel cubital, entre as cabeças do músculo flexor ulnar do carpo. 
4. Hábitos posturais que comprimem o nervo, corno dormir com os cotovelos 

flexionados e as mãos sob a cabeça. 
5. Subluxações ou luxações recorrentes de nervos. 

Sinal de Wartenberg (9) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente sentado a colocar a mão sobre a mesa. Afastar passivamente os de
dos do paciente (Fig. 6.37). Orientá-lo a juntar os dedos (Fig. 6.38). 

Explicação 

O nervo ulnar controla a abdução dos dedos. A incapacidade de abduzir o dedo mí
nimo em relação ao resto da mão indica neurite do nervo ulnar (Fig. 6.39). 
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Figura 6.37 

Figura 6.38 Figura 6.39 
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Teste de flexão do cotovelo (10) .li BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente sentado a flexionar completamente o cotovelo por 5 minutos (Fig. 
6.40). 

Figura 6.40 

• 

Duas cabeças do 
FUC (flexor ulnar 
do carpo) 

Figura 6.41 

Explicação 

A flexão do cotovelo pode comprimir o nervo ul
nar no túnel cubital. A parestesia ao longo do as
pecto medial do antebraço e da mão pode indicar 
compressão do nervo ulnar no túnel cubital (sín
drome do túnel cubital) (Fig. 6.41). Ele também 
pode ficar aprisionado entre as cabeças do flexor 
ulnar do carpo ou por tecido cicatricial no sulco 
ulnar. 

Locais de compressão do nervo ulnar 

j 

Epicôndilo medial 

Túnel 
cubital 

Olécrano 

Nervo 
ulnar Ligamento 

de Struthers 

Múscu lo 
tríceps 
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Teste da pinça digital (11) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente a juntar as pontas do dedo indicador e do polegar (Fig. 6.42). 

Explicação 

Normalmente, a pinça é de oposição (ponta com ponta). O teste é positivo se as pol
pas do polegar e do dedo indicador tocarem-se (Fig. 6.43). Esse resultado é causado 
por uma lesão do nervo interósseo anterior, o qual é um ramo do nervo mediano. 
Pode também indicar uma síndrome de compressão do nervo interósseo anterior, en
tre as duas cabeças do músculo pronador redondo (Fig. 6.44). 

Figura 6.42 

Figura 6.43 
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Teste de extensão resistida do dedo médio (12) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Segurar o punho do paciente com urna mão. Colocar o dedo indicador da sua mão 
oposta sobre o dedo médio do paciente. Instruir o paciente a estender o dedo médio 
contra a resistência (Fig. 6.45). 

Explicação 

A extensão resistida do dedo médio tensiona a origem fascial do extensor radial curto 
do carpo. A dor no nível do túnel radial é indicativa de um teste positivo. Isso pode in
dicar a síndrome do túnel radial (STR), que é urna compressão do nervo radial no tú
nel radial. 

Figura 6.45 
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-PALPAÇAO DO PUNHO 

Aspecto anterior 

Tendões flexores 

Anatomia descritiva 

Seis tendões flexores do punho e dígitos cruzam o punho (Fig. 7 .1): 

• Flexor ulnar do carpo 
• Palmar longo 
• Flexor profundo dos dedos 
• Flexor superficial dos dedos 
• Flexor longo do polegar 
• Flexor radial do carpo 

Tendão do Tendões do flexor 

mediana . 
Nervo mediano Tendões do flexor 

Tendão do flexor profundo dos dedos 
radial do carpo 

Trio Artéria radial 
radial Tendão do flexor 

longo do polegar 
no radial curto 

Ligamento 
carpal 

palmar 
Músculo pronador quadrado 

Figura 7.1 

Procedimento 

Trio 
ulnar 

Palpar cada tendão logo proximal ao retináculo 
flexor, notando qualquer sensibilidade dolorosa 
ou depósitos calcificados (Fig. 7.2). A sensibilida
de dolorosa pode indicar tenossinovite do tendão 
flexor sob suspeita. 

Nota 

Figura 7.2 Um pequeno edema arredondado pode aparecer 
no aspecto anterior ou posterior do punho. Esses 

gânglios são tumores tenossinoviais benignos e são habitualmente assintomáticos, 
mas podem ficar sensíveis e dolorosos quando distendidos. 
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Túnel do carpo .li 
Anatomia descritiva 

O túnel do carpo fica profundo ao palmar longo na superfície anterior do punho. É 
limitado pelo pisiforme e pelo hámulo do hamato medialmente; pelo tubérculo do es
cafoide e tubérculo do trapézio lateralmente; pelo retináculo flexor anteriormente; e 
pelos ossos do carpo posteriormente (Fig. 7.3). Dentro do túnel, estão o nervo media
no e os tendões flexores dos dedos, do antebraço até a mão. Esse túnel é um local co
mum de neuropatia compressiva. 

Compressão 

. , Tendões flexores Passa pelo 
Ret1naculo Nervo mediano túnel do carpo 

flexor 

Ligamento carpal 

Figura 7.3 

Procedimento 

O túnel e as estruturas reais 
dentro do túnel não são pal
páveis. As bordas do túnel 
devem ser palpadas na busca 
de deformidade e/ou sensi
bilidade dolorosa (Fig. 7.4). 
A área sobre o túnel deve ser 
palpada para aumento dos 
sintomas, como dormência, 
formigamento, dor e fraque
za na mão. Esses sintomas 

Retináculo f lexor 

TO 
Pi 

~- 1 

podem indicar síndrome do Figura 7 .4 
túnel do carpo. 

I 
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Canal de Guyon (Túnel ulnar) 

Anatomia descritiva 

O túnel - ou canal de Guyon - fica entre o pisiforme e o hâmulo do hamato. Contém 
o nervo e a artéria ulnar (Fig. 7.5). Também é um local comum de neuropatia com-

• press1va. 

Ligamento 
carpal ---palmar ·~, 

Teto do 
canal de 

Guyon 

Flexor ulnar 
do carpo 

Nervo ulnar 

Artéria ulnar 

Figura 7.5 

Figura 7.6 
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. ' • I Ligamento carpal ' ' . ~ 
\ 

\ 
transverso Ligamento ' 

" 
i • carpal • 

Assoalho palmar 
do canal 

de Guyon 

Rádio 

Procedimento 

A artéria e o nervo ulnar não são palpáveis no túnel. 
A palpação sobre o túnel pode aumentar a sensibili
dade dolorosa na área e os sintomas na distribuição 
ulnar da mão (Fig. 7.6). 
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Artérias radial e ulnar .li 
Anatomia descritiva 

As artérias radial e ulnar são os dois ramos da artéria braquial que suprem o fluxo 
sanguíneo da mão. A artéria radial fica lateral ao aspecto anterolateral do punho, e a 
artéria ulnar fica no aspecto anteromedial do punho (Fig. 7. 7). 

Procedimento 

Palpar cada artéria individualmente e determinar a amplitude de ambos os pulsos bi
lateralmente (Figs. 7 .8 e 7 .9). A diminuição na amplitude pode indicar uma compres
são da artéria respectiva entre o cotovelo e o punho se a artéria braquial for palpada e 
não estiver comprometida. Um local comum de compressão da artéria ulnar é o túnel 
de Guyon. 

Artéria ulnar 

Figura 7.7 

Figura 7.8 Figura 7.9 
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Aspecto posterior 

Processo estiloide ulnar e tubérculo radial .. 
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Figura 7.10 

Figura 7.11 

· Polegar 

Anatomia descritiva 

O processo estiloide ulnar fica no aspecto poste
rior do punho, proximal ao quinto dígito. O tu
bérculo radial fica no aspecto posterior do punho, 
proximal ao polegar (Fig. 7.10). 

Procedimento 

Palpar o processo estiloide ulnar e o tubérculo 
radial na busca de sensibilidade dolorosa, dor, 
edema ou deformidade (Figs. 7.11 e 7.12). A 
dor no tubérculo radial após um trauma pode 
indicar urna fratura, corno a de Colles, que é 
urna fratura do rádio distal com angulação dor
sal. A dor na estiloide ulnar pode ser associada a 
urna fratura ulnar distal. A sensibilidade dolo
rosa, o edema ou a deformidade em um dos lo
cais pode indicar artrite reumatoide. 

Figura 7.12 
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Tendões extensores 

Anatomia descritiva 

Existem seis túneis fibro-ósseos no aspecto posterior do punho. Os tendões extenso
res para a mão passam por esses túneis, que são limitados pelo retináculo extensor su
perficialmente e são revestidos com urna bainha sinovial. A partir do polegar, lateral
mente, estes são os túneis e seus respectivos tendões (Fig. 7.13): 

• Túnel 1 Adutor longo do polegar, extensor curto do polegar. 
• Túnel 2 Extensor radial longo e curto do carpo. 
• Túnel 3 Extensor longo do polegar. 
• Túnel 4 Extensor dos dedos e extensor do indicador. 
• Túnel 5 Extensor do dedo mínimo. 
• Túnel 6 Extensor ulnar do carpo. 

® Extensor longo 

Extensor radial do polegar 

curto do carpo 

Extensor radial 
longo do carpo 

Extensor curto 
do polegar 

Adutor longo 
do polegar 

....... -

Extensor dos @ 
dedos e extensor 
do dedo indicador 

.:.....- ' =-

® 
Extensor do 
dedo mínimo 

® 
Extensor ulnar 

r.Mt-- do carpo 

Figura 7.13 Rádio Ulna 

Procedimento 

Nota 

Apoie a mão do paciente com seus dedos, 
enquanto palpa o punho com ambos os 
seus polegares (Fig. 7.14). Notar qualquer 
crepitação ou restrição nos movimentos. 
A crepitação pode indicar tenossinovite 
de um dos tendões extensores. 

Figura 7.14 

Um pequeno edema arredondado pode aparecer no aspecto anterior ou posterior do 
punho. Esses são tumores tenossinoviais benignos e são habitualmente assintornáti
cos, mas podem ficar sensíveis e dolorosos quando distendidos. 
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Amplitude de movimento do punho 

Flexão (1) .a 
Com o punho do paciente na posição neutra, colocar o goniômetro no plano sagital 
com o centro no processo estiloide ulnar (Fig. 7.15). Instruir o paciente a flexionar o 
punho para baixo, e seguir a mão com um braço do goniômetro (Fig. 7 .16). 

Amplitude normal 

A variação normal é 75 ± 7,6° ou mais a partir do O ou posição neutra (2). 

Músculos 

Flexor radial do carpo 
Flexor ulnar do carpo 

Figura 7.15 

Figura 7.16 

Suprimento nervoso 

Mediano 
Ulnar 
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Extensão (1) .li 
Com o punho do paciente na posição neutra, colocar o goniômetro no plano sagital 
com o centro no processo estiloide ulnar (Fig. 7.17). Instruir o paciente a estender o pu
nho para trás enquanto você segue a mão com um braço do goniômetro (Fig. 7.18). 

Amplitude normal 

A variação normal é 74 ± 7,6° ou mais a partir do O ou posição neutra (2). 

Músculos 

Extensor radial longo do carpo 
Extensor radial curto do carpo 
Extensor ulnar do carpo 

Figura 7.17 

Figura 7.18 

Suprimento nervoso 

Radial 
Radial 
Radial 
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Desvio ulnar(1) .li 
Com o punho do paciente na posição neutra e a mão supinada, colocar o goniômetro 
no plano coronal com o centro na articulação radioulnar (Fig. 7.19). Instruir opa
ciente a desviar medialmente o punho e seguir a mão com um braço do goniômetro 
(Fig. 7.20). 

Amplitude normal 

A variação normal é 35 ± 3,8° ou mais a partir do O ou posição neutra (2). 

Músculos 

Flexor ulnar do carpo 
Extensor ulnar do carpo 

Figura 7.19 

Figura 7.20 

Suprimento nervoso 

Ulnar 
Radial 
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Desvio radial (1) .li 
Com o punho do paciente na posição neutra e a mão supinada, colocar o goniômetro 
no plano coronal com o centro na articulação radioulnar (Fig. 7.21). Instruir o paciente a 
desviar lateralmente o punho e seguir a mão com um braço do goniômetro (Fig. 7.22). 

Amplitude normal 

A variação normal é 21±4° ou mais a partir do O ou posição neutra (2). 

Músculos 

Extensor radial do carpo 
Extensor radial longo do carpo 
Abdutor longo do polegar 
Extensor curto do polegar 

Figura 7.21 

Figura 7.22 

Suprimento nervoso 

Mediano 
Radial 
Radial 
Radial 
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, , 
SINDROME DO TUNEL DO CARPO 

Descrição 

A síndrome de túnel do carpo é uma neuropatia compressiva do nervo mediano. A 
compressão ocorre sob o retináculo flexor no punho. O estágio da condição da perda 
sensitiva até a perda motora com atrofia se correlaciona diretamente com o grau de 
compressão e a cronicidade dos sintomas. A maioria dos casos se apresenta em um es
tágio inicial, apenas com sintomas sensitivos intermitentes. 

Sinal de Tine/ no punho (3) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com a mão do paciente supinada, estabilizar o punho com uma mão. Com a sua mão 
oposta, bater na superfície palmar do punho com um martelo de reflexos neurológi
cos (Fig. 7.23). 

Figura 7.23 

Explicação 

O formigamento na mão ao longo da 
distribuição do nervo mediano (pole
gar, dedo indicador, dedo médio e me
tade medial do dedo anular) indica sín
drome de túnel do carpo, compressão 
do nervo mediano por inflamação do 
retináculo flexor, luxação anterior do 
osso semilunar, alterações artríticas ou 
tenossinovite dos tendões flexores dos 
dedos (Fig. 7.25). 
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Teste de Phalen (4,5) 

Procedimento 

Flexionar ambos os punhos e aproximá
-los entre si. Segurar por 60 segundos (Fig. 
7.24). 

Explicação 

Quando ambos os punhos estiverem tle- Figura 7 .24 
xionados, o retináculo flexor fornece com-

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

pressão aumentada do nervo medial no túnel do carpo. O formigamento na mão ao 
longo da distribuição do nervo mediano (polegar, dedo indicador, dedo médio e me
tade medial do dedo anular) indica compressão do nervo mediano no túnel do carpo 
(Fig. 7 .25) por inflamação do retináculo flexor, luxação anterior do osso semilunar, 
alterações artríticas ou tenossinovite dos tendões flexores dos dedos. 

Figura 7.25 

~-~ ~-i::--Área pressionada 

, . 
• . 

1-+-- Retináculo flexor 

Nervo comprimido 

- ~· 

--·- --

• 

t 
( 

Teste para síndrome do 
túnel do carpo 
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Teste de Phalen invertido (6) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente a estender o punho afetado e orientá-lo a apertar a sua mão. Com 
o seu polegar oposto, pressionar o túnel do carpo (Fig. 7.26). 

Explicação 

A extensão da mão e a aplicação de pressão no túnel do carpo causam constrição adi
cional do túnel. O formigamento no polegar, dedo indicador e metade lateral do dedo 
anular podem indicar compressão do nervo medial no túnel do carpo por inflamação 
do retináculo flexor, luxação anterior do osso semilunar, alterações artríticas ou te
nossinovite dos tendões flexores dos dedos. 

Figura 7.26 
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Teste da elevação da mão (7) 

Procedimento 

Com o paciente sentado, instruir opa
ciente a elevar ambas as mãos sobre a 
cabeça com os punhos flexionados e 
mantidos naquela posição por 2 minu-

, . . 
tos ou ate que o paciente sinta pareste-
sias ou dormência na distribuição do 
nervo mediano (Fig. 7.27). 

Explicação 
Figura 7.27 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

A elevação dos braços e a flexão dos punhos aumentam a pressão no túnel do carpo. 
A parestesia ou dormência na distribuição do nervo mediano indica um teste positi
vo para túnel do carpo. Esse teste também pode ser positivo em pacientes com síndro
me do desfiladeiro torácico. 

Teste de compressão carpa/ (8) 

Procedimento 

Com o punho e a mão estendida do pa
ciente, pegar o punho dele com ambas as 
mãos e fazer pressão direta com ambos 
os polegares sobre o nervo mediano no 
túnel do carpo por até 30 segundos (Fig. 
7.28). 

Explicação 

A colocação de uma pressão mecânica 
sobre o túnel do carpo aumenta a pres- Figura 7 .28 
são no nervo mediano. O formigamento 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

na mão ao longo da distribuição do nervo mediano (polegar, dedo indicador, dedo 
médio e metade medial do dedo anular) indica compressão do nervo mediano no tú
nel do carpo por inflamação do retináculo flexor, luxação anterior do osso semilunar, 
alterações artríticas ou tenossinovite dos tendões flexores dos dedos. 
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Teste do torniquete (9) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Enrole um manguito do esfigmomanômetro em torno do punho afetado e o infle 
logo acima da pressão sanguínea sistólica do paciente. Segure por 1 a 2 minutos (Fig. 
7.29). 

Explicação 

O manguito inflado do esfigmomanômetro induz mecanicamente a um aumento de 
pressão no nervo mediano. O formigamento na mão ao longo da distribuição do ner
vo mediano (polegar, dedo indicador, dedo médio e metade medial do dedo anular) 
indica compressão do nervo mediano no túnel do carpo por inflamação do retinácu
lo flexor, luxação anterior do osso semilunar, alterações artríticas ou tenossinovite dos 
tendões flexores dos dedos. 

Figura 7.29 
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Teste da pinça (10) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente a segurar um pedaço de papel entre os dedos polegar, indicador e 
médio enquanto você tenta puxá-lo (Fig. 7.30). 

Explicação 

O nervo mediano inerva os músculos lumbricais, que são usados para segurar o pe
daço de jornal. Com a compressão do nervo mediano, o paciente pode ter dormência 
e/ou cãibra dos dedos ou da região palmar média no prazo de 1 minuto. 

Figura 7.30 
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, , 
SINDROME DO TUNEL ULNAR 

Descrição 

Figura 7.31 

O nervo ulnar viaja através do túnel de Guyon e inerva os músculos dos dedos míni
mo e anular. A síndrome do túnel ulnar é uma neuropatia compressiva do nervo ul
nar.A compressão ocorre no túnel de Guyon no punho (Fig. 7.5). O estágio da condi
ção da perda sensitiva até a perda motora com atrofia se correlaciona diretamente 
com o grau de compressão e a cronicidade dos sintomas. A maioria dos casos se apre
senta em um estágio inicial, apenas com sintomas sensitivos intermitentes. 

Tríade do túnel ulnar 

Procedimento 

Inspecionar e palpar o punho do paciente, buscando 
sensibilidade dolorosa sobre o túnel ulnar, deformi
dade em garra do dedo anular e atrofia hipotenar 
(Fig. 7.31). 

Explicação 

Todos esses três sinais são indicativos de compressão 
de nervo ulnar, possivelmente no túnel de Guyon. 
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TENOSSINOVITE ESTENOSANTE 

Descrição 

A tenossinovite estenosante no punho afeta o tendão e a bainha do abdutor longo do 
polegar e o extensor curto do polegar (Fig. 7.32). Também é chamada de doença de De 
Quervain ou de Hoffrnan. O edema dos tendões e o espessamento das bainhas onde os 
tendões passam ocorrem por urna condição de esforço repetitivo do punho e do polegar. 

Figura 7.32 

Teste de Finkelstein (11) 

Procedimento 

Metacarpal 1 

Tendão do abdutor 
longo do polegar 

Tendão do extensor 
curto do polegar 

BPUS 

o 1 2 3 4 

Instruir o paciente a fechar a mão com o polegar flexionado na superfície palmar da 
mão (Fig. 7.33) e forçar o punho ou desvio ulnar medialmente (Fig. 7.34). 

Explicação 

Fechar a mão e forçar medialmente causa estresse nos tendões do abdutor longo do 
polegar e do extensor curto do polegar. A dor distal ao processo estiloide do rádio in
dica tenossinovite estenosante dos tendões abdutor longo do polegar e extensor curto 
do polegar (doença de De Quervain). 
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Figura 7.33 Figura 7.34 

INSTABILIDADE CARPAL 

Descrição 

A instabilidade carpal ou a propensão para luxação ou fratura dos ossos do carpo é 
devido a trauma, lesão por esforço repetitivo ou artrite reumatoide. Os ligamentos do 
punho permitem pouco movimento nas articulações intercarpais. O trauma pode es
tirar os ligamentos, que, por sua vez, podem subluxar um ou mais dos ossos do carpo. 
O trauma grave pode causar fratura incompleta ou fratura condral. A artrite reuma
toide pode causar enfraquecimento dos ligamentos intercarpais, permitindo a pro
pensão para luxação ou subluxação de um ou mais dos ossos do carpo. 
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Teste de flutuação semilunopiramidal 
(Teste do cisalhamento) (12) 

Procedimento 

o 

BPUS 

1 1 1 
1 2 3 4 

Com uma mão, pegar o piramidal no lado afetado com o seu polegar e dedo indica
dor. Com a sua mão oposta, segurar o semilunar, junto com o polegar e o dedo indi
cador (Fig. 7.35). Mover o semilunar anteriormente e posteriormente, notando qual
quer dor, frouxidão ou crepitação. 

Explicação 

O semilunar e o piramidal são mantidos juntos por um cápsula articular fibrosa e por 
ligamentos dorsais, palmares e interósseos. O semilunar é o osso do carpo mais comu
mente luxado. A maior parte das vezes ele se luxa anteriormente e afeta a rádio
-semilunar e os ligamentos entre o semilunar e o piramidal. Dor, frouxidão ou crepi
tação indicam instabilidade da articulação semilunopiramidal, causando uma pro
pensão do semilunar em subluxar ou luxar. Essa instabilidade pode levar a síndrome 
do túnel do carpo, paralisia do nervo mediano, constrição de tendão flexor ou necro
se avascular progressiva do semilunar. 

Figura 7.35 
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BPUS 

Teste de Watson (12) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com uma mão, estabilizar o rádio e a ulna. Com a mão oposta, segurar o escafoide, 
movendo-o anteriormente e posteriormente (Fig. 7.36). 

Explicação 

O escafoide tem propensão de subluxar ou luxar com um trauma de hiperextensão. 
Dor, frouxidão ou crepitação indicam instabilidade do escafoide com propensão a su
bluxar ou luxar. 

Figura 7.36 
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A eminência tenar fica no aspecto lateral da mão com a face da palma para frente e in
clui três músculos que movem o polegar: o abdutor curto do polegar, o oponente do 
polegar e o flexor curto do polegar. Esses músculos são inervados por um ramo do 
nervo mediano recorrente (Fig. 8.1). A compressão grave e prolongada do nervo me
diano no túnel do carpo pode causar atrofia dos músculos da eminência tenar. 

Procedimento 

Palpar a eminência tenar a partir da base do polegar medial ao aspecto central da mão, 
na base dos ossos do carpo, depois inferior e lateralmente à base do dedo indicador 
(Fig. 8.2). Procurar por hipertrofia ou atrofia em comparação com a mão oposta. Se 
uma atrofia ou diminuição da massa muscular for acompanhada por dor e parestesias 
ao longo da distribuição de nervo mediano, suspeitar de compressão do nervo media
no no túnel do carpo. 
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• . . . 

Eminência hipotenar: 

Oponente do dedo mínimo _.,--
'"" ~' 

Flexor do dedo mínimo 

Abdutor do dedo mínimo 

Osso pisiforme 

.r 
< 

. , 
-·· . 

• • 

' . . ..,, 
1 1 1 

1 

•. 1 

Figura 8.1 Tendões flexores 

Figura 8.2 

Eminência hipotenar .li 
Anatomia descritiva 

1 • 
1 

. • 

. 
' .-
"' . ' . -· 

l 

Músculos da eminência tenar: 

~-#1-- Múscu lo flexor curto do polegar 
'~~~ Múscu lo oponente do polegar 

1 

~e-.-- Múscu lo abdutor curto do polegar 

Nervo mediano 
recorrente 

': J 

Nervo mediano 

A eminência hipotenar fica no aspecto anterior da mão, da base do dedo mínimo até 
o aspecto medial da mão, terminando no pisiforme (Fig. 8.1). Essa eminência contém 
o abdutor do dedo mínimo, o oponente do dedo mínimo e o flexor do dedo mínimo. 
Esses músculos são supridos pelo ramo profundo do nervo ulnar. A atrofia da emi
nência hipotenar pode ser causada por compressão grave e prolongada do nervo no 
túnel de Guyon ou mais proximalmente da extremidade. 
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Procedimento 

Palpar a extensão da eminência tenar, desde a base do dedo mínimo até a base do pi
siforme (Fig. 8.3). Procurar por hipertrofia ou atrofia em comparação com a mão 
oposta. A atrofia da eminência hipotenar pode indicar uma compressão do nervo ul
nar no túnel de Guyon ou mais proximalmente da extremidade. 

Figura 8.3 

Aspecto posterior 

Tendões extensores 

Anatomia descritiva 

O aspecto posterior da mão contém um sistema complicado de ligamentos, bandas fas
ciais e tendões - o mecanismo extensor. Esse mecanismo fornece extensão ativa para os 
dedos e contribui para a estabilização da mão e dos dígitos. Os tendões extensores ex
trínsecos correm ao longo de todo o comprimento do aspecto posterior da mão até cada 
dígito (Fig. 8.4). Os tendões podem ser afetados por trauma, que pode distendê-los ou 
rompê-los, e por artrite reumatoide, que pode causar o seu deslocamento. 

Procedimento 

Com os dedos e o punho estendidos, palpar o comprimento inteiro de cada tendão do 
extensor comum dos dedos, da base do punho até a falange proximal (Fig. 8.5). Notar 



~-r 

Figura 8.4 
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qualquer sensibilidade dolorosa, cisto, deslocamento ou perda na continuidade de 
qualquer um dos tendões. A sensibilidade dolorosa e o deslocamento indicam artrite 
reumatoide. A perda de continuidade secundária ao trauma, com a perda da extensão 
do dígito, pode indicar a ruptura de um tendão extensor. Cistos pequenos e facilmen
te palpáveis podem se desenvolver entre o segundo e o terceiro ossos metacarpais. 

• 

Extensores do polegar: 

u-- Abdutor longo do polegar 
Extensor curto do polegar 

Extensor longo do polegar 

Tendão extensor radial 

Tendões do extensor dos dedos 
e do extensor do dedo mínimo 

Figura 8.5 

Metacarpais e falanges 

Anatomia descritiva 

Os ossos metacarpais e as falanges são mantidos juntos por uma série de ligamentos e 
cápsulas articulares que fornecem estabilidade às articulações (Fig. 8.6). Os ossos me
tacarpais e das falanges são facilmente palpáveis a partir do aspecto posterior da mão 
e são suscetíveis a fraturas traumáticas. As articulações podem se tornar inflamadas e 
são um local comumente afetado na artrite reumatoide. 

Procedimento 

Palpar individualmente cada dígito e osso metacarpal (Fig. 8.7). Buscar sensibilidade 
dolorosa, edema, diferenças de temperatura e nódulos ósseos. A sensibilidade doloro-
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sa e o edema após um trauma podem indicar fratura. O edema ao redor de uma cáp
sula articular pode indicar processo inflamatório, como a artrite reumatoide. Os nó
dulos ósseos (nódulos de Heberden) nas superfícies posteriores e laterais das articu
lações interfalângicas distais podem indicar osteoartrite. 

Falanges distais 

Falanges médias 

Falanges proximais 

Ossos do carpo 

Figura 8.6 

Figura 8.7 

-• 

' 

• 

~ 
1 1 } ; 

. 
• 

\ 
Ligamentos metacarpais 
transversos profundos 

Ligamento palmar 
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INSTABILIDADE ARTICULAR 

Descrição 

As articulações interfalângicas são o local mais comum de lesões articulares na mão. 
As lesões variam desde urna entorse simples até a lesão parcial do ligamento colateral, 
chegando a luxação e fratura-luxação. A estabilidade articular é mantida pelos liga
mentos colaterais em combinação com a placa volar, que produz urna caixa de três la
dos em torno das articulações (Fig. 8.8). As articulações mais cornurnente afetadas são 
as dos dedos indicador e mínimo. A instabilidade articular ocorre geralmente devido 
à luxação. 

Ligamento colateral Articulação interfalângica 

---.... - - . . ) . -~ . 
. -

' 

_-.?. _---7 Ligamentos colaterais 

Placa valar 

Figura 8.8 

Teste de estresse em varo e valgo (1) .. 
BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Fazendo urna pinça com os dedos, pegar a articulação (interfalângica distal ou proxi
mal) com urna mão. Com a sua mão oposta, segurar o osso adjacente e aplicar um es
forço em varo (Fig. 8.9) e valgo (Fig. 8.10) à articulação. 
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Explicação 

,. 

Figura 8.9 

Esses procedimentos testam a integridade dos ligamentos colaterais e da cápsula que 
circunda as articulações. Se houver dor, suspeitar de urna entorse capsular, subluxação 
ou luxação. A frouxidão pode indicar urna ruptura da cápsula articular ou dos liga
mentos colaterais por trauma. 

-

Figura 8.10 

Teste de frouxidão ligamentar do 
colateral ulnar do polegar (2) o 

BPUS 

1 1 1 
1 2 3 4 

Procedimento 

Com a articulação carpornetacarpal em extensão, estabilizar o rnetacarpal com urna 
pinça manual. Com a sua mão oposta, pegar a falange proximal (também com urna 
pinça manual) e empurrar a falange radialrnente (Fig. 8.11). Repetir o teste com a ar
ticulação rnetacarpofalângica completamente flexionada (Fig. 8.12). 

Explicação 

Quando o polegar está completamente estendido, há normalmente 6° de frouxidão. 
Se a frouxidão for maior do que 6° ou até 30°, o ligamento colateral lateral ulnar e a 
placa volar estão lesionados. Se a articulação estiver frouxa em flexão completa, o li
gamento colateral ulnar está lesionado. Se não houver frouxidão em flexão, o liga
mento está intacto. Se não houver frouxidão em flexão completa e mais de 30° de 
frouxidão em extensão completa, o dano está limitado à placa volar. 
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Figura 8.11 Figura 8.12 

, 
TESTES DA CAPSULA ARTICULAR 

A flexibilidade e a estabilidade das articulações interfalângicas são funções das cápsu
las articulares. Se tais cápsulas estiverem tensas, elas podem ter um movimento arti
cular diminuído; se frouxas, elas podem ter aumento no movimento articular. O mo
vimento articular diminuído também pode ser causado por limitações nos músculos 
intrínsecos da mão ou nos ligamentos colaterais tensos. Esses processos podem ser 
causados por artrite reumatoide ou por osteoartrite das mãos. 
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Teste de Bunnel-Littler (3) 
BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente a estender ligeiramente a articulação metacarpofalângica. Tentar 
mover a articulação interfalângica proximal em flexão (Fig. 8.13). Repetir o teste com 
a articulação metacarpofalângica em flexão (Fig. 8.14). 

Explicação 

Se a articulação interfalângica proximal não flexionar com a articulação metacarpo
falângica em leve extensão, existe um músculo intrínseco tenso ou uma contratura da 
cápsula articular. Se a articulação interfalângica proximal flexionar completamente 
com a articulação metacarpofalângica em flexão, os músculos intrínsecos estão ten
sos. Um teste positivo indica processo inflamatório nos dedos, como osteoartrite ou 
artrite reumatoide. 

\ 

Figura 8.13 Figura 8.14 
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Teste para ligamentos retinaculares tensos BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com a articulação interfalângica proximal na posição neutra, tentar flexionar passi
vamente a articulação interfalângica distal (Fig. 8.15). Repetir o teste com a articula
ção interfalângica proximal na posição flexionada (Fig. 8.16). 

Explicação 

Se a articulação interfalângica distal não flexionar com a articulação interfalângica 
proximal na posição neutra, os ligamentos colaterais ou a cápsula articular estão ten
sos. Se a articulação interfalângica distal flexionar facilmente quando a articulação in
terfalângica proximal for flexionada, os ligamentos colaterais estão tensos, e a cápsula 
está normal. 

Figura 8.15 Figura 8.16 
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-INSTABILIDADE DO TENDAO 

A instabilidade ou a ruptura do tendão podem ser causadas por deficiência vascular, 
tenossinovite, alongamento excessivo ou trauma. O trauma pode afetar o antebraço, 
o punho ou a mão. O trauma no antebraço pode ferir um dos tendões mais longos, 
corno o flexor profundo dos dedos e o extensor dos dedos, que se origina no antebra
ço e flexiona e estende todas as articulações dos dedos. 

Teste do tendão profundo (3) 
BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente a flexionar a falange distal suspeitada enquanto você estabiliza a fa
lange proximal (Fig. 8.17). 

Explicação 

A incapacidade de flexionar a falange distal indica um tendão flexor profundo dos de
dos dividido. 

Figura 8.17 
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Teste do extensor e flexor longo do polegar (4) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Estabilizar a falange proximal do polegar. Instruir o paciente a flexionar (Fig. 8.18) e 
estender a falange distal (Fig. 8.19). 

Explicação 

A incapacidade de flexionar o dígito indica lesão no tendão flexor longo do polegar. A 
incapacidade de estender o dígito indica urna lesão no tendão do extensor longo do 
polegar. 

Figura 8.18 Figura 8.19 
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BPUS 

Teste do extensor comum dos dedos 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com os dedos flexionados (Fig. 8.20), instruir o paciente a estender os dedos (Fig. 
8.21). 

Figura 8.20 

Figura 8.21 

Explicação 

A incapacidade de estender quaisquer dos dedos 
indica uma lesão naquela porção particular do 
tendão extensor comum dos dedos (Fig. 8.22). 

Figura 8.22 
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-PALPAÇAO 

Aspecto anterior 

Esterno .li 
Anatomia descritiva 

O esterno, que fica na parte anterior da parede torácica, consiste em três partes: o ma
núbrio, o corpo e o processo xifoide. Articula-se com as cartilagens costais em ambos 
os lados. O manúbrio também se articula com as facetas da clavícula em ambos os la
dos (Fig. 9.1). 

Procedimento 

Palpar toda a extensão do esterno na busca de sensibilidade dolorosa ou anormalida
de (Fig. 9.2). Palpar, também, as margens costais e as articulações esternoclaviculares 
buscando sensibilidade dolorosa, dor e deslocamento (Fig. 9.3). A dor e a sensibilida
de dolorosa após um trauma podem indicar esterno fraturado ou contusão nas carti
lagens costais. As articulações esternocostal ou esternoclavicular sensíveis podem in
dicar entorse ou subluxação da articulação suspeita. 

Articulações 
esternocostais 

Cartilagens costais 

A rt i eu 1 ações ~:::..----"\: 1f"<'lw 
costocondrais 

Figura 9.1 

Clavícula 

coracoide 

~ Manúbrio 

~""'~T}f( ~-- Corpo 
>--.......:1-4]~ 

Vista anterior 

Processo 
xifoide 

Esterno 
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Figura 9.2 Figura 9.3 

Costelas, cartilagens costais e espaços intercostais 

Anatomia descritiva 

As costelas no aspecto anterior do gradil costal estão presas ao esterno por cartilagens 
costais, formando a articulação costocondral. Elas também se articulam com o ester
no, formando as articulações esternocostais (Fig. 9.4). 

Articulação 
costocondral --+-\1 

Figura 9.4 
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Figura 9.5 

Aspecto posterior 

Escápula .li 
Anatomia descritiva 

Procedimento 

Palpar cada cartilagem costal com a sua costela as
sociada desde o aspecto lateral do esterno lateral
mente até a axila. Depois palpar cada espaço in
tercostal (Fig. 9.5). As cartilagens costais sensíveis 
podem indicar uma costocondrite (síndrome de 
Tietze). Os espaços intercostais sensíveis podem 
indicar um nervo intercostal irritado ou uma in
fecção viral por herpes-zóster. Associadas a essa 
infecção podem ocorrer erupções vesiculares ver
melhas ao longo do curso do nervo intercostal, no 
espaço intercostal. A sensibilidade dolorosa após 
um trauma pode indicar uma costela fraturada. 

No aspecto posterior do tórax, a escápula articula-se com o aspecto posterior das cos
telas. Também forma parte da cavidade glenoidal, que se articula com a cabeça do 
úmero. No aspecto anterior, o acrômio articula-se com a clavícula, formando a arti
culação acromioclavicular. A escápula normalmente estende-se de TII até TVII. Tem 
três bordas: medial, lateral e superior (Fig. 9.6). 

CI av í cu 1 a ------:;:p--.::::=-:--t :.P~ 

Borda superior--...-._._, 

Borda lateral 

Vértebras 
, . 

torac1cas 

1 

Figura 9.6 Vista posterior 

•~-v 

· _,:;.,.;;:;a:;w::;.~ ~=--- E spin h a d a e scá p u 1 a 

.,,..___.........._.,+-- Cavidade glenoidal 
' 

t 

' ' • 

l 

l Úmero 
r 
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Procedimento 

Figura 9.7 

' \ 

Iniciando com a borda medial, palpar todas as três bordas, notando qualquer sensi
bilidade dolorosa (Figs. 9.7 a 9.9). A seguir, palpar a espinha da escápula, notando 
qualquer sensibilidade dolorosa ou anormalidade (Fig. 9.10). Por fim, palpar as su
perfícies posteriores sobre a espinha da escápula, buscando o músculo supraespinal 
(Fig. 9.11) e, abaixo da espinha, buscando o músculo infraespinal (Fig. 9.12). Notar 
qualquer sensibilidade dolorosa, atrofia ou espasmo . 

• 

Figura 9.8 Figura 9.9 

Figura 9.10 Figura 9.11 Figura 9.12 
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Musculatura paratorácica 

Anatomia descritiva 

Os músculos vertebrais torácicos estão organizados em três camadas: superficial, in
termediária e profunda. As camadas superficiais incluem o trapézio, o Iatíssimo do 
dorso, o levantador da escápula e os romboides (Fig. 9.13). A camada intermediária 
contém os músculos serrátil posterior, serrátil superior e serrátil inferior (Fig. 9.14). 
Os músculos profundos das costas são aqueles que mantêm a postura e movem a co
luna vertebral. Esses músculos, o grupo eretor da espinha, são o espinal, o longuíssi
mo e o iliocostal (Fig. 9.14). 

Procedimento 

Palpar a camada superficial movendo seus dedos transversalmente sobre o ventre do 
músculo, notando qualquer tônus ou sensibilidade dolorosa anormal (Fig. 9.15). Pal
par a camada profunda, com as pontas dos dedos, diretamente adjacente aos proces
sos espinhosos (Fig. 9.16), procurando observar qualquer tônus ou sensibilidade do
lorosa anormal, que podem indicar um processo inflamatório no músculo, como dis
tensão muscular, miofasciite ou fibromialgia . 

• 

r 

Músculo trapézio "-...._ 

1 

TXll 
\ 

Figura 9.13 

' 
' 1 

Músculo esplênio 
"-llff!lif---..=.....:~-- da cabeça 

Músculo esplênio 
r------.....::..:~- do pescoço 

~~~~~'\--Músculo 
levantador da 
escápula 

~~-~~~~~IH-Músculo 
romboide 

---

Músculo 
I'---~Iatíssimo 

do dorso . -. --

• 



Músculo 
serrátil 

• superior e 
posterior 

Grupo 
eretor da 

espinha 

r • 
• 

• 

Espinal 
Longuíssimo 

lliocostal 

Músculo 
serrátil 

inferior e 
posterior 
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.' 

I 
1 

Músculos rotadores 

Músculo 
A----,.+- semiespi na 1 

do tórax 

Figura 9.14 Músculo multífido 

Figura 9.15 

.. 

Figura 9.16 
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Processos espinhosos 

Anatomia descritiva 

As vértebras TI a TXII têm processos espinhosos relativamente proeminentes que são 
facilmente palpáveis (Fig. 9.17). A ponta de cada processo espinhoso fica abaixo do 
processo transverso da mesma vértebra. 

Procedimento 

Com o paciente sentado e o tórax ligeiramente flexionado, palpar cada processo espi
nhoso com o seu indicador ou dedo médio, notando qualquer dor e/ou sensibilidade 
dolorosa e alinhamento anormal. Cada processo deve ser palpado individualmente 
(Fig. 9.18). A seguir, empurrar cada processo espinhoso lateralmente, notando qual
quer mobilidade rotacional (Fig. 9.19). A sensibilidade dolorosa na palpação estática 
dos processos espinhosos pode indicar subluxação de urna vértebra torácica. A sensi
bilidade dolorosa secundária à lesão por flexão ou extensão pode indicar distensão li
garnentar supraespinhoso, especialmente na vértebra torácica superior. O alinhamen
to grosseiro anormal pode indicar escoliose. 

Vista posterior 

Processo 
a rt i cu 1 a r -"""""""'rr-

Corpo 
~- vertebral 
......-- deTVll 

• superior 

Processo 
articular 
inferior 

Processo 
transverso 

Figura 9.17 

Figura 9.18 

Processo 
espinhoso 
deTIX 

Processo 
espinhoso 

Processo articular inferior 

~~~- Faceta costal inferior 

Figura 9.19 
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Costelas e espaços intercostais 

Anatomia descritiva 

As costelas no aspecto posterior do gradil costal estão presas no corpo vertebral e no 
processo transverso por um cápsula e uma série de ligamentos e músculos (Fig. 9.20). 
As costelas podem se curvar ligeiramente sob estresse sem quebrar. Entre as costelas, 
nos espaços intercostais, há três camadas de músculos intercostais e um nervo inter
costal. Esse nervo pode se tornar infectado com o vírus do herpes-zóster, que invade 
os gânglios espinais e produz dor em queimação na área suprida pelo nervo intercos
tal afetado. 

Procedimento 

Palpar cada costela individualmente a partir do aspecto lateral da coluna vertebral, la
teralmente até a axila. A seguir, palpar cada espaço intercostal (Fig. 9.21). A sensibili
dade dolorosa ou a dor após um trauma pode indicar uma costela fraturada. Os espa
ços intercostais sensíveis podem indicar um nervo intercostal irritado ou uma infec
ção viral por herpes-zóster. Associadas a essa infecção podem ocorrer erupções 
vesiculares vermelhas ao longo do curso do nervo intercostal, no espaço intercostal. 

Ligamento costotransverso lateral 
. ~ 

- -· 

Ligamento costotransverso 

Ligamento costotransverso 
• superior 

Ligamento radial 

Figura 9.20 

Figura 9.21 

i' - Processo 
espinhoso 

Ligamento costotransverso lateral 

_, 
• 

Corpo da costela · 

Articulação sinovial 

--Cabeça da costela 
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, 
AMPLITUDE DE MOVIMENTO DO TORAX 

Flexão: método do inclinômetro (1) .li 
Com o paciente sentado, colocar um inclinômetro no plano sagital, no nível de TI, e 
o outro inclinômetro no nível de TXII, também no plano sagital (Fig. 9.22). Zeraram
bos os inclinômetros. Instruir o paciente a colocar as mãos sobre os quadris e flexio
nar para a frente a coluna torácica (Fig. 9.23). Registrar ambas as inclinações e sub
trair a inclinação de TXII da de TI para chegar ao ângulo de flexão torácica. 

Amplitude normal 

A variação normal é de 50º ou mais a partir da posição neutra ou O. 

Músculos 

Reto do abdome 
Oblíquo externo abdominal 
Oblíquo interno abdominal 

Figura 9.22 

Suprimento nervoso 

T6-T12 
T7-T12 
T7-T12, Ll 

Figura 9.23 
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Flexão lateral: método do inclinômetro (1) .li 
Com o paciente em pé, colocar um inclinômetro contra o processo espinhoso de TI e 
o outro contra o processo espinhoso de TXII (Fig. 9.24). Zerar ambos os inclinôme
tros. Instruir o paciente a flexionar a coluna torácica para um lado e em seguida para 
o outro (Fig. 9.25) e registrar os seus achados. Subtrair o ângulo de inclinação de TI 
do de TXII para chegar ao seu ângulo de flexão lateral torácica. 

Amplitude normal 

A variação normal é 20º a 40º a partir da posição neutra ou O. 

Músculos 

Flexão lateral para o mesmo lado 
Iliocostal do tórax 
Longuíssimo do tórax 
Intertransversário 
Oblíquo interno abdominal 
Oblíquo externo abdominal 
Quadrado do lombo 

Flexão lateral para o lado oposto 
Semiespinal do tórax 
Multífido 
Rotadores 
Oblíquo externo abdominal 
Transverso do abdome 

Figura 9.24 

Suprimento nervoso 

Tl-Tl2 
Tl-Tl2 
Tl-Tl2 
Tl-Tl2, Ll 
T7-Tl2 
T7-Tl2 

Tl-Tl2 
Tl-Tl2 
Tl-Tl2 
T7-Tl2 
T7-Tl2,Ll 

Figura 9.25 
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Rotação: método do inclinômetro (1) .li 
Com o paciente sentado, instruí-lo a flexionar-se para a frente tanto quanto possível, 
segurando-o com os braços. Colocar um inclinômetro no nível de TI e o outro no ní
vel de TXII, ambos no plano coronal (Fig. 9.26). Zerar ambos os inclinômetros. Ins
truir o paciente a rodar o tronco para um lado; registrar ambas as inclinações de TI e 
TXII (Fig. 9.27). Subtrair a inclinação de TXII da de TI para chegar ao ângulo de ro
tação torácica. Efetuar essa medida com a rotação para o lado oposto. 

Amplitude normal 

A variação normal é de 30º ou mais a partir da posição neutra ou O. 

Músculos 

Rotação para o mesmo lado 
Iliocostal do tórax 
Longuíssimo do tórax 
Intertransversário 
Oblíquo interno abdominal 

Rotação para o lado oposto 
Semiespinal do tórax 
Multífido 
Rotadores 
Oblíquo externo abdominal 
Transverso do abdome 

Figura 9.26 

Suprimento nervoso 

Tl-Tl2 
Tl-Tl2 
Tl-Tl2 
Tl-Tl2, Ll 

Tl-Tl2 
Tl-Tl2 
Tl-Tl2 
Tl-Tl2 
Tl-Tl2, Ll 

Figura 9.27 
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RASTREAMENTO DE ESCOLIOSE E CIFOSE 

Descrição clínica 

\.. 

A escoliose é uma deformida
de vertebral anormal no plano 
coronal (Fig. 9.28). É progres
siva até a maturidade esquelé
tica e é o tipo mais comum de 
deformidade vertebral. A hi
percifose é uma deformidade 
vertebral anormal no plano sa
gital, que aumenta a angulação 
convexa posterior (Fig. 9.29). 
Essas deformidades podem ser 
congênitas ou adquiridas, e são Figura 9.28 

_) 

·../ 
\. 

281 

• 

mais prevalentes em mulheres do que em homens. Alguns dos problemas associados 
a deformidades vertebrais incluem a dor, a função pulmonar diminuída, o compro
metimento neurológico e a perda da autoimagem. As deformidades vertebrais são 
mais bem avaliadas por radiografia. A medida da curva escoliótica é realizada com a 
técnica de Cobb-Lippman (2). Uma linha é traçada sobre a placa terminal superior no 
topo da curva, onde o ângulo de inclinação em direção à concavidade da curva é o 
mais agudo. Então, deve-se traçar uma linha na placa terminal inferior, na parte infe
rior da curva. Linhas tangenciais são traçadas até essas placas terminais, sendo medi
do o ângulo de sua interseção (Fig. 9.30). 

\.: 

Figura 9.29 Figura 9.30 
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BPUS 

Posição de Adam 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em pé, ficar diretamente atrás do paciente, inspecionando e palpan
do toda a extensão da coluna, buscando por escoliose, hipercifose ou cifoescoliose 
(Fig. 9 .31). A seguir, instruir o paciente a flexionar os quadris para a frente. Novamen
te, inspecionar e palpar na busca de escoliose, cifose ou cifoescoliose (Fig. 9.32). 

Explicação 

Se escoliose, cifose ou cifoescoliose estiver presente com o paciente em pé e se o ângu -
lo reduzir com a flexão, a escoliose é uma adaptação funcional da coluna e das estru
turas de tecidos moles circundantes. Pode ser causada por má postura, superdesenvol
vimento unilateral de vértebra e/ou musculatura da extremidade superior, compro
metimento de raiz nervosa, deficiência no comprimento das pernas, ou contratura do 
quadril. Esse tipo de escoliose é habitualmente leve a moderado, medindo menos do 
que 25°. 

Figura 9.31 

Se escoliose, cifose ou cifoescoliose estiver presente com o paciente em pé, e se o 
ângulo não se reduzir com a flexão, suspeitar de deformidade estrutural, como uma 
hemivértebra, uma fratura de compressão de corpo vertebral ou escoliose idiopática. 

Figura 9.32 
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Teste do deslizamento de McKenzie (2) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em pé, ficar ao lado do paciente. Com o seu ombro, bloquear a colu
na torácica. Usando ambas as mãos, segurar a pelve do paciente e puxá-la em sua di
reção; manter essa posição por 10 a 15 segundos (Fig. 9.33). Repetir esse teste com o 
lado oposto. Se o paciente tiver escoliose evidente, o lado em direção que a coluna se 
curva deve ser testado primeiro. 

Explicação 

Esse teste é executado em pacientes com escoliose sintomática. O bloqueio pelo om
bro e a movimentação da pelve causam estresse na área da escoliose. Se os sintomas 
aumentarem no lado afetado, a escoliose está contribuindo para os sintomas dopa
ciente. 

SUGESTÃO DE IMAGENS DIAGNÓSTICAS 

• Radiologia simples 
Incidência torácica em anteroposterior (AP) 
Incidência torácica lateral com concavidade em direção ao dispositivo bucky 
Incidência toracolombar em AP 

Figura 9.33 
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, 
FRATURAS TORACICAS 

Descrição clínica 

As fraturas da coluna torácica são classificadas corno anteriores ou posteriores. O as
pecto anterior da coluna é o corpo vertebral, e o aspecto posterior consiste em arco 
posterior, articulações das facetas e processos espinhosos. As fraturas da coluna torá
cica podem romper o canal vertebral, o que pode levar a um comprometimento neu
rológico. Se houver ruptura do canal vertebral, a avaliação neurológica é essencial. As 
radiografias simples nos planos AP e lateral devem ser revisadas. Na incidência AP, 
você pode visualizar as linhas de fratura e as anormalidades de alinhamento, angula
ção ou translação. Na incidência lateral, você pode visualizar as linhas de fratura, ali
nhamento, angulação ou translação. 

BPUS 

Teste da percussão vertebral (3,4) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado e a cabeça ligeiramente flexionada, percutir o processo espi
nhoso (Fig. 9.34) e a musculatura associada (Fig. 9.35) de cada urna das vértebras to
rácicas com um martelo de reflexos neurológicos. 

Explicação 

Nota 

A dor local pode indicar urna vértebra fraturada sem comprometimento neurológico 
ou lesão ligarnentar. A dor radicular pode indicar urna vértebra fraturada com compro
metimento neurológico ou um defeito discal com comprometimento neurológico. 

Esse teste não é específico; outras condições também produzirão urna resposta posi
tiva de dor. Urna distensão ligarnentar produz um sinal positivo na percussão dos pro
cessos espinhosos. A percussão da musculatura paravertebral também produzirá um 
sinal positivo na distensão muscular. 
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' 
• 

• 

Figura 9.34 

Teste de Soto-Hall (5) 

Procedimento 

Com o paciente em supino, ajudá
-lo a flexionar o queixo até o tórax 
(Fig. 9.36). 

Explicação 

Figura 9.35 

A dor local indica patologia ós
sea, discal ou ligamentar. Esse 

Figura 9.36 
teste é inespecífico. Ele mera-

• 

V 

V 
V 

o 

• 

• 

BPUS 

1 1 1 
1 2 3 4 

mente isola a coluna cervical e a torácica em flexão passiva. Se esse teste for positivo, 
executar testes para distensão, entorses, fraturas e lesões expansivas. 

Teste da compressão esternal .li 
Procedimento 

Com o paciente em supino, empurrar o esterno 
para baixo (Fig. 9.37). 

Explicação 

A pressão no esterno comprime as bordas laterais 
das costelas. Se houver uma fratura na ou próxima 
à borda lateral das costelas, a pressão no esterno 
fará a fratura ficar mais pronunciada, produzindo 
ou exacerbando a dor na área. Figura 9.37 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 
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Nota 

Joseph J. Cipriano 

Tenha cuidado se você suspeitar de uma costela fraturada, especialmente se estiver 
deslocada. Se um trauma ocorreu e você suspeitar de uma costela fraturada, a área 
deve ser radiografada antes desse teste. 

- , 
LESOES DE RAIZES NERVOSAS 

Descrição clínica 

As lesões de raízes nervosas torácicas podem ser causadas por trauma torácico. Existe 
maior mobilidade na junção toracolombar (TXI-TXII) do que de TI a TX por causa 
da estabilização dada pelo gradil costal. É por isso que existe uma chance maior de le
são entre TX e TXII. 

As lesões torácicas incluem fraturas em cunha, fraturas em explosão e fraturas
-luxações. Quaisquer dessas lesões podem levar a uma lesão de raiz nervosa na coluna 
torácica. A compressão por uma massa ou um tumor na coluna pode também levar 
ao comprometimento neurológico. 
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Teste da aproximação escapular passiva (6) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em pé, segurar os ombros do paciente (Fig. 9.38). Aproximar passiva
mente as escápulas, empurrando os ombros para trás (Fig. 9.39). 

Explicação 

A aproximação passiva das escápulas faz uma tração induzida pelo movimento sobre 
as raízes nervosas de Tl e T2. A dor na área escapular indica uma compressão ou irri
tação da raiz nervosa de Tl e/ou T2. 

Figura 9.38 Figura 9.39 

BPUS 

Sinal de Beevor (7) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, instruí-lo a trançar os dedos atrás do pescoço e a levantar 
a cabeça em direção aos pés. Esse teste deve imitar um exercício de abdominal (Fig. 
9.40). 
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Explicação 

O umbigo do paciente que não tem nenhuma lesão de raiz torácica não se moverá du
rante esse teste, porque os músculos abdominais estão igualmente inervados e com 
força igual. Se uma lesão de raiz estiver presente, o umbigo se moverá da seguinte ma-

• ne1ra: 
Se o umbigo se mover superiormente, suspeitar de uma lesão bilateral de raiz 

nervosa de TIO a TI2. Se ele se mover superiormente e lateralmente, suspeitar de uma 
lesão unilateral de raiz nervosa de TIO a TI2 no lado oposto. Se o umbigo se mover 
inferiormente, suspeitar de uma lesão bilateral de raiz nervosa de T7 a TIO. Se ele se 
mover inferiormente e lateralmente, suspeitar de uma lesão unilateral de raiz nervosa 
de T7 a TI O no lado oposto. 

Figura 9.40 

Sinal de Schepelmann 
BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente sentado a flexionar lateralmente para a esquerda e para a direita 
(Fig. 9.4I). 

Explicação 

A dor no lado da inclinação lateral indica neurite intercostal. A dor no lado convexo 
indica inflamação fibrosa da pleura ou distensão intercostal. Quando o paciente cur
var lateralmente, os nervos intercostais no lado da inclinação ficam comprimidos. Se 
os nervos intercostais estiverem irritados, será produzida dor no lado da inclinação. 
Além disso, quando o paciente se curva lateralmente, a pleura é estirada sobre o lado 
oposto da inclinação. Se a pleura estiver inflamada, será produzida dor no lado opos
to ao lado da inclinação. A dor também pode ser produzida por causa de lesão ou es
pasmo dos músculos torácicos ou intercostais. 
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Figura 9.41 

-ANQUILOSE DA ARTICULAÇAO COSTOVERTEBRAL 

Descrição clínica 

A anquilose da articulação costovertebral é a rigidez ou a fixação das articulações cos
tovertebrais associadas à espondilite anquilosante. Essa é urna doença inflamatória 
soronegativa crônica que afeta o esqueleto axial. A prevalência é de 1 a 3 a cada 1.000 
pessoas; é mais comum em mulheres do que em homens. Essa doença afeta não ape
nas as articulações costovertebrais, mas também as articulações sacroilíacas e o qua-
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dril. A doença, que habitualmente começa na coluna lombar e migra cranialrnente até 
a coluna cervical, é lentamente progressiva, levando décadas para desenvolver-se. 

Teste de expansão do tórax (8) 

Procedimento 

Com o paciente sentado, colocar um fita métrica em torno do tórax do paciente no 
nível do mamilo. Instruir o paciente a expirar; registrar a medida (Fig. 9.42). A seguir, 
instrua o paciente para inspirar o máximo que puder; registre a medida (Fig. 9.43). 

Explicação 

A expansão torácica normal de um homem é de 5 cm ou mais. A expansão torácica 
normal de urna mulher é de 2,5 cm ou mais. Urna diminuição na expansão torácica 
normal indica urna condição anquilosante, corno a espondilite anquilosante na arti
culação costotransversa ou costovertebral. 

Figura 9.42 Figura 9.43 
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-PALPAÇAO 

Processos espinhosos 

Anatomia descritiva 

LI 

Lll 

Llll 

Os cinco processos espinhosos lombares são grandes e facilmente palpáveis com a co
luna vertebral na posição flexionada (Fig. 10.1). A quinta vértebra lombar é o seg
mento móvel mais baixo. Em So/o da população, a quinta vértebra lombar está conge
nitarnente fusionada com o sacro, urna condição chamada de sacralização. Nesses ca
sos, a pessoa tem somente quatro processos espinhosos lombares palpáveis. Nas outras 
pessoas, o primeiro segmento sacral não está fusionado aos outros segmentos. Essa 
condição é chamada de lornbarização, e seis processos espinhosos podem ser palpá
veis na coluna lombar. Urna anormalidade comum nos processos espinhosos lomba
res é a espinha bífida, um defeito congênito encontrado em 1 Oo/o da população. A es
pinha bífida resulta de urna falha dos arcos vertebrais em crescer juntos e ossificarem. 
É prevalente no segmento LV ou SI. Outra anormalidade comum no intervalo LIV a 
LV ou LV a SI é a espondilolistese. É urna fratura do pars interarticulais que pode cau
sar movimento para a frente de urna vértebra sobre a outra. 

.._ 

LV • 
' ~/' 

•&:/ 

Figura 10.1 

Processos 
espinhosos 
lombares 

Vista lateral 

Coluna vertebral em flexão 

---·---·---' 
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Procedimento 

Com o paciente sentado e flexionado anteriormente, palpar cada processo espinhoso 
com o dedo indicador e médio (Fig. 10.2). Procurar primeiro por quaisquer irregula
ridades, como espondilolistese, espinha bífida, lombarização ou sacralização. A seguir, 
fazer pressão anterior sobre cada processo com o seu polegar (Fig. 10.3) e procurar 
observar qualquer rigidez ou mobilidade. A rigidez pode indicar hipomobilidade, e a 
movimentação, hipermobilidade. 

Figura 10.2 Figura 10.3 

Músculos vertebrais intrínsecos 

Anatomia descritiva 

Os músculos intrínsecos da coluna lombar são o grupo eretor vertebral (espinal, lon
guíssimo e iliocostal). Na coluna inferior, esses músculos reúnem-se para formar o 
grupo sacroespinal (Fig. 10.4). 

Procedimento 

Com o paciente em prono, palpar as porções lombares do grupo eretor da espinha 
diagonalmente, de medial para lateral (Fig. 10.5). Notar qualquer sensibilidade dolo
rosa, inflamação, espasmo muscular ou bandas palpáveis, que podem indicar disten
são muscular, miofascite, fibromialgia ou pontos-gatilho ativos. 
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Músculo 
serrátil superior~~~~~~ 

e posterior 

Grupo 
eretor da 

espinha 

1 
• 

• 

Espinal 
Longuíssimo 

lliocostal 

Músculo serrátil 
inferior e posterior 

Figura 10.4 

Figura 10.5 

Quadrado do lombo 

Anatomia descritiva 

' • 

Músculo multífido 

Músculos 
rotadores 

Músculo 
--.-f- semiespinal 

do tórax 

-1----11- T 1 2 

O quadrado do lombo fica lateral à fáscia toracolombar. Está inserido nos processos 
transversos das vértebras lombares, na crista ilíaca e na 12ª costela (Fig. 10.6). É um 
local comum para dor lombar miofascial. 
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Procedimento 

Com o paciente em prono, palpar o quadrado do lombo a partir da 12ª costela até a 
crista ilíaca (Fig. 10.7). Esse músculo fica lateral ao grupo eretor da espinha. Procure 
observar qualquer sensibilidade dolorosa, inflamação, espasmo muscular ou bandas 
palpáveis que podem indicar distensão muscular, miofascite, fibromialgia ou pontos
-gatilho ativos. 

Músculo 
quadrado 
do lombo 

Crista ilíaca 

Múscu lo 
ilíaco 

Ligamento 
inguina l 

Figura 10.6 

• 

Figura 10.7 

12ª costela 

r 
• 

' í' \ ' • 
1 J ., . .., 
' I 

• • 

• 

' 1 • 

Processos 
~ transversos 

..A~---- das vértebras 

l 
I 

r --
-;:::.:;--

• 
' 

) 
I 

• • 
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Músculos glúteos .li 
Anatomia descritiva 

Os músculos glúteos consistem no glúteo máximo, no médio e no mínimo. Esses 
músculos estendem, abduzem e rodam a coxa. Todos eles se originam do ilíaco e 
inserem-se no fêmur (Fig. 10.8). Esses músculos podem estar sensíveis e espásticos 
após um trauma. A dor pode ser referida nos músculos glúteos a partir de um defeito 
em um disco intervertebral e podem perder o tônus muscular devido ao envolvimen
to de raiz nervosa. Os músculos glúteos podem ter pontos-gatilho miofasciais ativos, 
os quais podem irradiar a dor para a coxa posterior, similar a um padrão de dor ciáti
ca de um defeito discal de LS- Sl por compressão de raiz nervosa. 

Procedimento 

Com o paciente em prono, palpar usando forte pressão, começando logo lateralmen
te ao sacro e movendo-se em direção ao trocanter maior do fêmur (Fig. 10.9). É im
portante observar qualquer sensibilidade dolorosa, espasmo, perda de tônus muscu
lar e pontos-gatilho sensíveis. A sensibilidade dolorosa e o espasmo secundários ao 
trauma podem indicar uma distensão muscular. Um disco intervertebral herniado 
com compressão de raiz nervosa também pode causar sensibilidade dolorosa e espas
mo na área. Um ponto-gatilho miofascial ativo pode causar sensibilidade dolorosa lo
cal com um componente irradiado para a coxa posterior. 

, . 
max1mo 

• superior 

Artéria 
g 1 útea -~~~ ~/,~'l/ 

inferior 

Nervo --~-Hm ~t:J:_j . . , . 
1squ1at1co 

Figura 10.8 

Músculo 
~.......,..~ glúteo 

médio 

Músculo 
~-+-- glúteo 

, . 
m1n1mo 

- +--- Piriforme 

Músculo 
A ' gemeo superior 

~Mi1--Jk. Músculo obturador 
interno 

Músculo 
gêmeo inferior 

Músculo 
quadrado femoral 

Músculo 
adutor magno 

~f---lr---1--~- Músculo 
bíceps femoral 
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Figura 10.9 

Músculo piriforme .li 
Anatomia descritiva 

O músculo piriforrne é clinicamente significativo devido a sua proximidade ao nervo 
isquiático (Fig. 10.8). Ele pode ficar inflamado e espástico, e comprimir o nervo 
isquiático, causando dor ao longo de todo o curso do nervo. Ele se origina no sacro e 
insere-se no trocanter maior do fêmur. 

Procedimento 

Para localizar o piriforrne, deve-se 
achar a bifurcação da ponta do cóc
cix e da espinha ilíaca posterossupe
rior (Fig. 10.10). Essa é a borda infe
rior do piriforrne. Palpar o músculo, 
procurando observar qualquer sen
sibilidade dolorosa ou espasmo (Fig. 
10.11). Se o paciente tiver dor radi
cular na extremidade inferior, ob- Figura 10.10 
servar se a palpação do piriforrne 
aumenta a dor. A sensibilidade dolo
rosa e o espasmo no piriforrne po
dem indicar distensão muscular 
causada por esforço repetitivo. Por 
causa da proximidade do nervo is
quiático com esse músculo, um 
componente radicular na coxa pos
terior também pode estar envolvido. 
Um local sensível pode indicar um 
ponto-gatilho rniofascial ativo, que 
pode também causar urna dor radi-
cular na coxa posterior. Figura 10.11 
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Nervo isquiático .li 
Anatomia descritiva 

O nervo isquiático é composto das raízes nervosas de L4 até S3. O nervo corre pelo fo
rarne isquiático maior da pelve, pelos músculos glúteos e abaixo do piriforrne (ver Fig. 
10.8). Quando passa pelo piriforrne, corre profundamente ao glúteo máximo, a meio 
caminho entre o trocanter maior e o túber isquiático. Em alguns casos, o nervo isquiá
tico perfura o músculo piriforrne em vez de passar abaixo dele. 

Procedimento 

Começando a meio caminho entre o trocanter maior e o túber isquiático, palpar o 
nervo isquiático e segui-lo na extremidade inferior o mais distal quanto possível (Fig. 
10.12). Observar qualquer sensibilidade dolorosa, queimação ou inflamação. Se opa
ciente tiver qualquer sensibilidade dolorosa, queimação ou dor referida na extremida
de, suspeitar de urna irritação do nervo isquiático. 

Figura 10.12 
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AMPLITUDE DE MOVIMENTO LOMBAR 

Flexão: método do inclinômetro (1) .li 

301 

Com o paciente em pé e a coluna lombar na posição neutra, colocar um inclinômetro 
sobre o processo espinhoso de TXII no plano sagital. Posicionar o segundo inclinô
metro no nível do sacro, também no plano sagital (Fig. 10.13). Zerar ambos os incli
nômetros. Instruir o paciente a flexionar o tronco anteriormente. Registrar as inclina
ções de ambos os inclinômetros (Fig.10.14). Subtrair a inclinação sacral da inclinação 
de TXII para obter o ângulo de flexão lombar. 

Variação normal (2) 

Homem entre 15-30 
Homem entre 31-60 
Homem acima de 61 

Músculos 

Psoas maior 
Reto do abdome 

66º 
58° 
49º 

Oblíquo externo abdominal 
Oblíquo interno abdominal 
Transverso do abdome 

Figura 10.13 

Mulher entre 15-30 
Mulher entre 31-60 
Mulher acima de 61 

Suprimento nervoso 

Ll -L3 
T6-Tl2 
T7-Tl2 
T7-Tl2, Ll 
T7-Tl2, Ll 

Figura 10.14 

67° 
60° 
44° 
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Extensão: método do inclinômetro (1) .8 
Com o paciente em pé e a coluna lombar na posição neutra, colocar um inclinômetro 
levemente lateral ao processo espinhoso de TXII no plano sagital. Posicionar o segun
do inclinômetro no sacro, também no plano sagital (Fig. 10.15). Zerar ambos os incli
nômetros. Instruir o paciente a estender o tronco para trás. Registrar a inclinação de 
ambos os inclinômetros (Fig. 10.16). Subtrair a inclinação sacral da inclinação de 
TXII para obter o ângulo de extensão lombar. 

Variação normal ( 2) 

Homem entre 15-30 
Homem entre 31-60 
Homem acima de 61 

Músculos 

Latíssimo do dorso 
Eretor da espinha 
Espinal transverso 
Inter espinal 
Quadrado do lombo 

Figura 10.15 

38º 
35° 
33º 

Mulher entre 15-30 
Mulher entre 31-60 
Mulher acima de 61 

Suprimento nervoso 

C6-C8 
Ll-L3 
Ll -L5 
Ll -L5 
T12, Ll-L4 

Figura 10.16 

42° 
40° 
36° 
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Flexão lateral: método do inclinômetro (1) .li 
Com o paciente em pé e a coluna lombar na posição neutra, colocar um inclinômetro 
sobre o processo espinhoso de TXII no plano coronal. Colocar o segundo inclinôme
tro no aspecto superior do sacro, também no plano coronal (Fig. 10.17). Zerar ambos 
os inclinômetros. Instruir o paciente a flexionar o tronco para um lado. Registrar a in
clinação de ambos os inclinômetros (Fig. 10.18). Subtrair a inclinação sacral da incli
nação de TXII para obter o ângulo de flexão lateral lombar. Executar medidas para a 
flexão lateral à direita e à esquerda. 

Variação normal (3,4) 

Homem entre 20-29 
Homem entre 31-60 
Homem acima de 61 

Músculos 

Latíssimo do dorso 
Eretor da espinha 
Espinal transverso 
Intertransversário 
Quadrado do lombo 
Psoas maior 

38° ± 5,8 Mulher entre 15-30 
29º ± 6,5 Mulher entre 31-60 
19° ± 4,8 Mulher acima de 61 

Suprimento nervoso 

C6-C8 
Ll -L3 
Ll-LS 
Ll -LS 

Oblíquo externo abdominal 

T12, Ll-L4 
Ll -L3 
T7-T12 

Figura 10.17 Figura 10.18 

35° ± 6,4 
30° ± 5,8 
23° ± 5,4 
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-TESTES DE DISFUNÇAO ARTICULAR 

Descrição clínica 

A disfunção articular pode envolver o deslocamento para a frente de urna vértebra so
bre outra. Esses defeitos podem ser congênitos ou traumáticos. Um defeito sem mo
vimento para a frente de urna vértebra sobre a outra é urna espondilólise (Fig. 10.19). 
Um defeito com movimento para a frente é urna espondilolistese (Fig. 10.20). Urna 
espondilolistese é pontuada conforme a quantidade de movimento para a frente de 
urna vértebra sobre a outra (Quadro 10.1). A espondilolistese é mais comum em ho
mens do que em mulheres e ocorre em 85 a 90o/o das vezes no nível de LV- SI. Existem 
cinco grupos clínicos reconhecíveis de espondilolistese (Quadro 10.2). O mais co
mum é a lesão tipo II, chamada ístrnica. Esse defeito do pars interarticularis permite a 
migração para a frente de urna vértebra sobre a outra. 

Figura 10.19 
Reimpresso com permissão de Yochum TR, 
Rowe LJ. Essentials of Skeletal Radiology. Vol 1. 
ed 2. Baltimore: Williams & Wilkins, 1996;244. 

Figura 10.20 
Reimpresso com permissão deYochumTR, Rowe 
LJ. Essentials of Skeletal Radiology. Vol 1. ed 2. 
Ba ltimore: Williams & Wi lkins, 1996;244. 
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QUADRO 10.1 Graus de espondilolistese 

Grau 1 
Grau 2 
Grau 3 
Grau 4 

0-25% movimento para a frente 
25-50% movimento para a frente 
50-75% movimento para a frente 
75-100% movimento para a frente 

Reimpresso com permissão de Myerding H. Spondylolisthesis: Surgical treatment and results. Surg 
Gynecol Obstet 1932;54:371-377. 

QUADRO 10.2 Grupos clínicos de espondilolistese 

Tipo Descrição 

1. 

11. 

111. 

IV. 
V. 

Displásica 

, 
lstmica 

1. 
2. 
3. 
Degenerativa 

Traumática 
Patológica 

Malformações congênitas das facetas sacrais superiores ou do arco 
da vértebra LV primariamente, que permite espondilolistese 
Comum tanto em crianças quanto em adultos, essa lesão ou defeito 
no pars interarticularis permite a migração vertebral anterior, 
geralmente de LV. Três tipos são descritos: 
Lítico: resultante de uma fadiga do pars interarticularis 
Pars interarticularis alongado: o pars interarticularis está intacto 
Fratura 
Secundária à instabilidade segmentar de longa evolução, com 
degeneração articular. Ocorre mais frequentemente em LIV-LV 
Secundária a fraturas que não envolvem o pars interarticularis 
Fraqueza estrutural local ou geral secundária à doença óssea 

Modificado com permissão de Wiltse LL, Newman PH, MacNab 1. Classification of spondylolysis and 
spondy-lolisthesis. Clin Orthop Rei Res 1976;117-123. 

Teste de instabilidade segmentar (5) 
BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Colocar o paciente em prono, com as pernas sobre a mesa de exames e os pés sobre o 
solo. Pressionar a coluna lombar (Fig. 10.21). A seguir, instruir o paciente a erguer as 
pernas do chão, e novamente pressionar a coluna lombar (Fig. 10.22). 

Explicação 

Quando o paciente ergue as pernas do chão, o músculo paravertebral lombar retesa
-se, causando defesa muscular na coluna lombar. O teste é positivo se for produzida 
dor durante a aplicação da pressão na coluna lombar com os pés no chão e a dor de
saparecer quando os pés estiverem suspensos e os músculos paravertebrais estiverem 
retesados. A elevação dos pés do chão permite uma defesa muscular mecânica para 
proteger a instabilidade lombar subjacente, como a espondilolistese. 
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Figura 10.21 

, • j r • 
' 

Figura 10.22 
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Teste de extensão lombar sobre uma perna (6.8) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente a ficar em pé sobre urna perna (Fig. 10.23) e estender a coluna 
lombar. Fique perto do paciente para prover amparo, caso o paciente perca o equilí
brio (Fig. 10.24). Repetir o teste com a perna oposta. 

Explicação 

Ficar em ortostatisrno sobre urna perna, com extensão lombar, aumenta a pressão no 
pars interarticularis. Se o pars interarticularis estiver fraturado, a dor lombar ocorrerá 
ou aumentará. Isso indica espondilólise ou espondilolistese. 

SUGESTÃO DE IMAGENS DIAGNÓSTICAS 

• Radiologia simples 
Incidência lombar em AP 
Incidência lombar lateral 
Incidências lombares oblíquas 
Incidência da base sacral 

• Tomografia computadorizada (TC) 
• Tomografia computadorizada com emissão de próton único (SPECT) 

Figura 10.23 Figura 10.24 
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FRATURAS LOMBARES 

Descrição clínica 

As fraturas da coluna lombar podem ser causadas por trauma ou degeneração do osso 
osteoporótico. Os dois tipos mais comuns de fratura na coluna lombar são a fratura 
por compressão, ou explosão, e a fratura-luxação. A fratura de compressão, traumáti
ca ou osteoporótica, pode ser estável ou instável. A fratura estável envolve somente os 
corpos vertebrais; os elementos posteriores ficam intactos. Urna fratura instável por 
compressão envolve tanto os corpos vertebrais quanto os elementos posteriores da 
vértebra. O grau de lesão neurológica depende do tamanho do fragmento ósseo e do 
grau de deslocamento do canal vertebral. 

As fraturas-luxações são o resultado de forças intensas em flexão e rotação e es
tão associadas a múltiplas outras lesões traumáticas, corno trauma abdominal ou ver
tebral grave, em que os elementos posteriores também são afetados. Isso habitual
mente causa urna porcentagem alta de comprometimento neurológico grave. 

Teste da percussão vertebral (9, 10) 
BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado e a cabeça ligeiramente inclinada anteriormente, percutir o 
processo espinhoso (Fig. 10.25) e a musculatura associada (Fig. 10.26) de cada urna 
das vértebras lombares com um martelo de reflexos. 

Explicação 

Nota 

A dor local pode indicar urna vértebra fraturada sem comprometimento neurológico. 
A dor radicular pode indicar urna vértebra fraturada com comprometimento neuro
lógico ou possivelmente um defeito discal com comprometimento neurológico. 

Esse teste não é específico; assim, outras condições também produzem urna resposta 
positiva de dor. Urna entorse ligarnentar produz sinal positivo na percussão dos pro
cessos espinhosos. A percussão da musculatura paravertebral produzirá um sinal po
sitivo para distensão muscular. 
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Figura 10.25 Figura 10.26 

- -TESTES DE COMPRESSAO E IRRITAÇAO DAS 
, , 

RAIZES NERVOSAS LOMBARES E DO NERVO ISQUIATICO 

Descrição clínica 

V 
V 

• 

309 

A dor na extremidade inferior pode ser referida a partir de tecidos ou vísceras lombo
pélvicos ou por dor radicular a partir do complexo radicular nervoso da coluna. Uma 
das características que distinguem a dor referida da dor radicular é que, nos padrões 
de dor referida, a dor vertebral é mais intensa do que a dor na extremidade inferior. 
Nos padrões de dor radicular, a dor na perna é mais intensa do que a dor vertebral. 
Além disso, a dor referida é mal localizada e incômoda, mas a dor radicular é cortan
te e bem localizada. Uma das funções mais importantes que o profissional exerce é de
terminar a causa da dor na extremidade inferior. A dor é referida ou radicular? Essa 
seção irá lidar somente com os padrões de dor radicular neurogênica. 

A dor radicular neurogênica na extremidade inferior pode ser causada por vá
rios fatores. O mais comum é tensão, irritação ou compressão de uma raiz ou raízes 
nervosas lombares. Irritação ou compressão podem ocorrer dentro ou fora do canal 
vertebral. As compressões intravertebrais do canal podem ser causadas por lesões dis
cais, estenose vertebral, doença degenerativa do disco, alterações hipertróficas ou ma
lignidade vertebral. A compressão extravertebral do canal pode ser causada por dis
função muscular ou defeitos ou massas extradurais. 
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BPUS 

Teste da elevação da perna reta (11-14) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, posicionar e zerar um inclinômetro na tuberosidade da 
tíbia e elevar a perna do paciente até o ponto de dor ou 90°, o que aparecer primeiro 
(Fig. 10.27). 

Explicação 

Esse teste primariamente tensiona o nervo isquiático e as raízes nervosas vertebrais nos 
níveis LV, SI e SII. Entre 70 e 90° de flexão do quadril, essas raízes nervosas estão com
pletamente tensionadas. Se a dor for produzida ou exacerbada depois de 70° de flexão 
do quadril, suspeitar de dor articular lombar. Entre 35 e 70° de flexão do quadril, as raí
zes nervosas do isquiático são tensionadas sobre o disco intervertebral. Se a dor radicu
lar começar ou se exacerbar nesse nível, suspeitar de uma irritação de raiz nervosa 
isquiática por patologia de disco intervertebral ou por uma lesão intradural. Entre O e 
35° de flexão do quadril, não existe nenhum movimento dural, e o nervo isquiático está 
relativamente frouxo. Se a dor começar ou se exacerbar nesse nível, suspeitar de envol
vimento isquiático extradural, isto é, lesões espásticas do músculo piriforme ou articu
lação sacroilíaca (Fig. 10.28). Se uma dor incômoda na coxa posterior for produzida, 
suspeitar de músculos isquiotibiais tensos. Se você suspeitar de patologia do disco inter
vertebral, continuar com os testes de Bragard e Lasegue e avaliar o nível neurológico sus
peitado ( Cap. 11). 

Figura 10.27 

, 

Dor articular 
) . ....___.lombar 

• 

70º 
Envolvimento 

discai 

Envolvimento 
extradural 

Figura 10.28 
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Teste de Lasegue (15, 16) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, flexionar o quadril do paciente com a perna flexionada 
(Fig. 10.29). Mantendo o quadril flexionado, estender a perna (Fig. 10.30). 

Explicação 

Esse teste é positivo para radiculopatia isquiática nos casos em que: 

a) nenhuma dor for produzida quando o quadril ou a perna forem flexionados; ou 
b) a dor está presente quando o quadril é flexionado e a perna é estendida. 

Quando tanto o quadril quanto a perna são flexionados, não existe qualquer 
tensão no nervo isquiático. Quando o quadril é flexionado e a perna é estendida, o 
nervo isquiático é tensionado e, se irritado, causará dor ou exacerbará a dor existente 
na perna. 

Figura 10.29 

Figura 10.30 
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Teste da elevação dupla das pernas retas (17) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Depois que for feito o teste de elevação da perna reta, o examinador pega ambas as 
pernas e as ergue sobre a mesa (Fig. 10.31). É importante observar em que grau de ele
vação de perna a dor é reproduzida. 

Explicação 

A elevação de ambas as pernas coloca pressão de tração em ambos os nervos isquiáti
cos. Se o paciente apresentar-se com um defeito central no disco, uma elevação unila
teral da perna pode não reproduzir a dor. A elevação de ambas as pernas com repro
dução da dor pode ser indicativa de um defeito discal central no canal vertebral. 

Figura 10.31 

Teste de slump (18) 
BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente a sentar-se na mesa de exames com as mãos atrás das costas (Fig. 
10.32). Instruir o paciente a inclinar-se anteriormente, enquanto você segura o quei
xo nivelado, para prevenir a flexão cervical (Fig. 10.33). Aplicar uma forte pressão 
com uma mão no ombro para manter a flexão e instruir o paciente a flexionar a colu
na cervical (Fig. 10.34). A seguir, aplicar forte pressão na coluna cervical, de forma que 
os segmentos cervical, torácico e lombar fiquem flexionados (Fig. 10.35). Instruir o 
paciente a estender uma perna (Fig. 10.36); fazer a dorsiflexão do pé do joelho esten-
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<lido com o paciente mantendo a posição flexionada (Fig. 10.37). Instruir o paciente 
a estender a coluna cervical (Fig. 10.38). Repetir o teste no lado oposto e com ambos 
os joelhos estendidos. 

Explicação 

Cada fase desse teste coloca, sobre o trato meníngeo espinal, urna tração induzida 
pelo movimento que aumenta durante cada fase do teste. A dor em alguma fase pode 

Figura 10.32 Figura 10.33 

Figura 10.34 Figura 10.35 
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indicar irritação do trato meníngeo, em geral causada por um defeito discal. Se opa
ciente não puder estender o joelho ou estendê-lo com dor, ou se a dor aumenta com 
a dorsiflexão do pé, o teste é positivo, indicando tensão aumentada no trato neurome
níngeo. O teste também é positivo se o joelho não puder ser estendido completamen
te, mas aumenta com a extensão cervical. Se os sintomas forem produzidos em qual
quer fase do teste, cessar o teste para prevenir qualquer desconforto impróprio para o 
paciente. 

Figura 10.36 

Figura 10.37 Figura 10.38 
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BPUS 

Sinal da flexão do joelho 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, executar um teste de elevação da perna reta (Fig. 10.39). 

Explicação 

Esse teste exerce pressão de tração sobre o nervo isquiático. O paciente com radiculo
patia ciática grave flexionará o joelho para reduzir a tração (Fig. 10.40). 

' 

Figura 10.39 Figura 10.40 

Teste da tração do nervo femoral (19) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente deitado com o lado afetado para cima, instruí-lo a flexionar ligeira
mente a extremidade não afetada no quadril e no joelho. Após, segurar a perna afeta
da e estender o quadril em 15°, com o joelho estendido (Fig. 10.41). A seguir, flexionar 
o joelho para tensionar ainda mais o nervo femoral (Fig. 10.42). 

Explicação 

A extensão do quadril e a flexão do joelho produzem pressão de tração no nervo femo
ral e nas raízes nervosas de L2 a L4. A dor que se irradia para a coxa medial anterior in
dica um problema na raiz nervosa de L3. A dor que se estende para o meio da tíbia in
dica um problema na raiz nervosa de L4. Esse teste também pode causar dor contralate
ral, indicando uma compressão de raiz nervosa ou irritação no lado oposto. 
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Figura 10.41 Figura 10.42 

BPUS 

Teste de Bragard (12) 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, elevar a perna até o ponto de dor na perna. Baixar a per
na em 5° e fazer a flexão dorsal do pé (Fig. 10.43). 

Figura 10.43 

Explicação 

A elevação da perna e a dorsiflexão da pres
são causam pressão de tração no nervo 
isquiático. Se a dorsiflexão produzir dor na 
amplitude de 0° a 35º, suspeitar de irritação 
extradural do nervo isquiático. Se a dor ocor
rer com dorsiflexão do pé de 35° a 70°, sus
peitar de irritação das raízes do nervo isquiá
tico por um problema intradural, geralmente 
de uma lesão de disco intervertebral (ver Tes
te de elevação da perna). Uma dor incômoda 
na coxa posterior indica músculos isquioti
biais tensos. Se você suspeitar de patologia do 
disco intervertebral, avaliar qual nível neuro
lógico está afetado ( Cap. 11). 
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Teste de Sicard BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, elevar a perna até o ponto de dor, baixar a perna em 5° e 
fazer a flexão dorsal do hálux (Fig. 10.44). 

Explicação 

A elevação da perna e a dorsiflexão do hálux causam pressão de tração no nervo is
quiático. Se a dorsiflexão produzir dor na amplitude de O a 35º, suspeitar de irrita
ção extradural do nervo isquiático. Se a dor ocorrer com dorsiflexão do pé de 35 a 
70°, suspeitar de irritação das raízes do nervo isquiático por um problema intradu
ral, habitualmente de uma lesão de disco intervertebral (ver Teste de elevação da 
perna). Uma dor incômoda na coxa posterior indica músculos isquiotibiais tensos. 
Se você suspeitar de patologia do disco intervertebral, avaliar qual nível neurológi
co está afetado ( Cap. 11). 

Figura 10.44 

Teste da elevação contralateral da perna reta 
(Teste de Fajersztajn) (20,21) 

Procedimento 

o 

BPUS 

1 1 1 
1 2 3 4 

Com o paciente em supino, levantar a perna não afetada até 75º ou até o ponto de dor 
na perna e fazer a dorsiflexão do pé (Fig. 10.45). 



318 Joseph J. Cipriano 

Explicação 

Esse teste causa alongamento ipsilateral e contralateral das raízes nervosas (Fig. 10.46), 
tracionando lateralmente o saco dural. Um sinal positivo é produzido se a dor na per
na aumentar, ou se dor for reproduzida no lado da perna afetada. Essa dor indica uma 
protrusão discal geralmente medial à raiz nervosa. 

Quando a perna não afetada é elevada, a raiz nervosa naquele lado é tensionada, 
causando deslizamento da raiz nervosa no lado oposto e em direção à linha média 
(Fig. 10.47). Se uma protrusão discal medial estiver presente, esse movimento aumen
tará a tensão sobre a raiz nervosa do lado oposto da flexão do quadril, aumentando a 
dor no lado afetado. Se a dor diminuir no lado afetado quando a perna não afetada for 
levantada, suspeitar de uma protrusão discal lateral, pois a raiz nervosa está sendo tra
cionada para longe do disco (Fig. 10.48). Se esse teste for positivo, avaliar o nível neu
rológico afetado (Cap. 11). 

, 
a perna e 
elevada 

Figura 10.46 
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Figura 10.45 
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Teste de Bechterew BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Sentar o paciente com pernas pendentes da mesa de exames. Instruí-lo a estender um 
joelho de cada vez, alternadamente (Fig. 10.49). Se nenhuma resposta positiva for 
produzida, orientar o paciente a estender os dois joelhos juntos (Fig. 10.50). 

Explicação 

Com o paciente sentado e a perna flexionada, o nervo isquiático fica relativamente 
frouxo. A extensão da perna coloca pressão de tração sobre o nervo isquiático. Se opa
ciente não puder executar esse teste devido à dor radicular ou fizer o teste, mas se in
clinar para trás, é indicada uma compressão intradural ou extradural no nervo isquiá
tico ou nas raízes nervosas lombares. Esse teste é geralmente positivo nos casos de 
protrusão discal. 

Figura 10.49 Figura 10.50 
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Sinal de Cox (22) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente na posição supina e com as pernas completamente estendidas, o exa
minador segura o tornozelo do paciente no lado afetado (Fig. 10.51). O examinador 
então efetua um teste de elevação da perna reta, observando se o paciente eleva a sua 
pelve da mesa no lado afetado (Fig. 10.52). 

Explicação 

Esse teste exerce uma pressão de tração no nervo isquiático. Um paciente com defeito 
discal nos forames intervertebrais tentará erguer a sua pelve da mesa para reduzir a 
pressão de tração sobre o nervo isquiático. O teste positivo é indicativo de defeito no 
disco intervertebral. 

.. ... .._ 

Figura 10.51 

Figura 10.52 
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Sinal de Minor BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Orientar o paciente sentado a ficar em pé (Fig. 10.53). 

Explicação 

O paciente com radiculopatia isquiática ficará apoiado no lado saudável e manterá a 
perna afetada flexionada para diminuir a tensão no nervo isquiático, pois alivia a dor. 
O paciente na Figura 10.53 está demonstrando uma radiculopatia isquiática no mem
bro inferior esquerdo. 

Figura 10.53 
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Teste de flexão do joelho (23) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente em pé para inclinar-se para a frente (Fig. 10.54). 

Explicação 

O paciente com radiculopatia isquiática flexionará a perna afetada enquanto se in
clina para a frente. A flexão da perna reduz a tração no nervo isquiático, o que di
minui a dor. O paciente na Figura 10.55 está demonstrando urna radiculopatia is
quiática na perna direita. 

Figura 10.54 Figura 10.55 
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BPUS Sinal da inclinação antálgica (13) 
1 1 1 

o 1 2 3 4 

Procedimento 

Orientar o paciente a ficar em pé e observá-lo (Fig. 10.56). 

Explicação 

Os pacientes com protrusões discais que causam pressão sobre uma raiz nervosa se 
inclinarão na direção que reduz a pressão mecânica sobre o disco. Se a protrusão dis
cal for lateral à raiz nervosa, o paciente se inclinará no lado contrário da dor lateral 
(Fig. 10.57). A dor é aliviada, pois, quando o paciente inclina-se para o lado contrário 
do defeito discal lateral, a raiz nervosa move-se medialmente e para longe do defeito, 
reduzindo a pressão na raiz nervosa (Fig. 10.58). Se a protrusão discal for medial à 

Figura 10.56 
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raiz nervosa, o paciente se inclinará em direção ao lado da dor (Fig. 10.59). A dor da 
protrusão discai medial é aliviada, pois, quando o paciente inclina-se para o lado da 
dor, a raiz nervosa move-se lateralmente e para longe do defeito, reduzindo a pressão 

na raiz nervosa (Fig. 10.60). Se a protrusão discai for central à 
raiz nervosa, o paciente pode assumir uma postura flexionada 
(Fig. 10.61). Isso ocorre porque o aspecto posterior do disco está 
sob tração, o que pode reduzir a área da superfície do defeito dis
cai que entra contato com a raiz nervosa (Fig. 10.62). 

Figura 10.59 
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Sinal da corda do arco (24) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, colocar a perna dele sobre o seu ombro. Nesse momento, 
aplicar uma pressão firme sobre os músculos isquiotibiais (Fig. 10.63). Se não for pro
duzida dor, aplicar pressão na fossa poplítea (Fig. 10.64). 

Explicação 

A dor na região lombar ou a radiculopatia é um sinal positivo de compressão do ner
vo isquiático, seja ela intradural ou extradural. A aplicação de pressão nos músculos 
isquiotibiais ou na fossa poplítea aumenta a tensão no nervo isquiático, produzindo 
ou exacerbando a dor do paciente. 

Figura 10.63 Figura 10.64 
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BPUS 

Teste de tensão do nervo isquiático (25) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, estender passivamente o membro afetado até o ponto da dor 
(Fig. 10.65). Baixar o membro abaixo do ponto da dor e segurar a perna entre os seus 
joelhos. Com ambas as mãos, fazer pressão de posterior para anterior no espaço po
plíteo (Fig. 10.66). 

Explicação 

A flexão da perna coloca pressão de tração sobre o nervo isquiático. O abaixamento 
da perna reduz a tração; se o nervo isquiático estiver irritado, a dor irá diminuir. A co
locação de pressão adicional no espaço poplíteo com os seus dedos aumenta a pressão 
de tração no nervo isquiático, causando dor radicular se o nervo isquiático estiver ir
ritado. Um aumento na dor indica uma irritação no nervo isquiático, seja intradural 
ou extradural. 

Figura 10.65 

-

Figura 10.66 
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Teste do piriforme (26) 

Procedimento 

Instruir o paciente a deitar 
de lado, perto da borda da 
mesa de exames. Pedir que 
ele flexione o quadril e o joe
lho em 90°. Colocar a sua 
mão na pelve do paciente 
para estabilização e, com sua 
mão oposta, apertar o joelho 
do paciente (Fig. 10.67). 

Explicação 

Esse teste causa estresse nos 
Figura 10.67 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

músculos rotadores externos e no piriforme. Se o nervo isquiático passar pelo pirifor
me ou se o piriforme estiver com espasmo, pode apertar o nervo isquiático e reprodu
zir a dor na nádega ou a dor radicular na extremidade. 

Teste da altura da nádega (27) 

Procedimento 

Orientar o paciente a ficar em prono na mesa 
de exames, com a cabeça reta e os braços ao 
lado ou pendentes. Ficar aos pés do paciente 
e observar a altura da nádega. Instruir opa
ciente a contrair cada músculo glúteo (Fig. 
10.68). 

Explicação 

Os nervos LS, Sl, S2 e glúteo inferior inervam 
os músculos glúteos. Se o músculo glúteo afe
tado estiver achatado e mostrar menos con

tração do que o lado não afetado, suspeitar de Figura 10.68 
dano nos nervos de LS, Sl, S2 e nervo glúteo 
inferior. 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 
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BPUS 

Teste de Kemp 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado ou em pé, estabilizar a espinha ilíaca posterossuperior com 
uma mão. Com a sua outra mão, passar pela frente do paciente e segurar o ombro. In

Figura 10.69 

clinar passiva e obliquamente a coluna dorsolombar 
para trás (Fig. 10.69). 

Explicação 

Quando o paciente curva-se obliquamente para trás, 
o saco dural no lado da inclinação é movido lateral
mente. Se houver lesão discal lateral, esse movimento 
aumentará a tensão na raiz nervosa sobre aquela le
são discal, produzindo dor lombar, geralmente com 
um componente radicular no lado da inclinação 
oblíqua (Fig. 10.70, à esquerda). No lado oposto da 
inclinação oblíqua, o saco dural move-se medial
mente. Se houver lesão discal medial, esse movimen
to aumentará a tensão na raiz nervosa sobre aquela 
lesão discal, produzindo dor lombar, em geral com 

um componente radicular no lado oposto da inclinação oblíqua (Fig. 10.70). Se o tes
te for positivo, avaliar o nível neurológico afetado ( Cap. 11). Se o paciente tiver dor 
lombar local sem componente radicular, suspeitar de espasmo muscular lombar ou 
capsulite da faceta. 

Protrusão discai lateral 

Inclinação 
oblíqua 

Compressão 
!, 

de nervo por 
protrusão ..... ~iõ:í 

discai lateral 

Compres
são de 

nervo por 
protrusão 

, discai 
medial 

Protrusão discai medial 

• 

Inclinação 
oblíqua 

( 

' 

Figura 10.70 À esquerda, disco lateral; à direita, disco médio. 
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Sinal de Lindner BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, flexionar passivamente a cabeça do paciente (Fig. 10.71). 

Explicação 

A flexão passiva da cabeça tensiona o saco dural. A produção de dor indica lesão dis
cal no nível da dor. Uma dor cortante e difusa ou uma flexão involuntária do quadril 
podem indicar irritação meníngea (ver Teste de Brudzinski). Se houver suspeita de 
patologia discal, avaliar o nível afetado ( Cap. 11). 

Figura 10.71 

BPUS 

Teste da marcha com calcanhar e dedos (13) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente a caminhar sobre os dedos do pé (Fig. 10.72), e depois sobre os cal
canhares (Fig. 10.73). Observar o paciente e verificar se ele pode suportar o peso do 
corpo inteiro em cada passada com os dedos do pé e com o calcanhar. 

Explicação 

Se um defeito discal LV-SI estiver criando pressão sobre a raiz nervosa de Sl, o pacien
te pode não ser capaz de sustentar o peso do corpo enquanto caminha sobre os dedos 
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do pé. Isso acontece devido à fraqueza dos músculos na panturrilha, que são supridos 
pelo nervo tibial. 

Se um defeito discal LIV-LV estiver criando pressão sobre a raiz nervosa de LS, 
o paciente pode não ser capaz de sustentar o peso do corpo enquanto caminha sobre 
os calcanhares. Isso ocorre devido à fraqueza dos músculos anteriores da perna, que 
são supridos pelo nervo fibular comum. 

Figura 10.72 Figura 10.73 
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-LESOES EXPANSIVAS 

Descrição clínica 

As lesões expansivas da coluna podem levar à estenose vertebral. A estenose vertebral 
é o estreitamento das estruturas tubulares da coluna, incluindo o canal central, o re
cesso lateral e o forame intervertebral. A condição pode ser congênita, do desenvolvi
mento, adquirida, traumática ou pós-cirúrgica. Pode ser por um defeito no disco, por 
alteração hipertrófica ou degenerativa, por cisto sinovial, por fratura, por tumor ou 
por uma combinação. As lesões expansivas podem afetar as estruturas neurológicas 
da coluna, como a medula espinal, a cauda equina ou as raízes nervosas. 

Manobra de Valsalva (28) 

Procedimento 

Orientar o paciente sentado a fazer força 
como se estivesse defecando, mas concen
trando o esforço na região lombar (Fig. 
10.74). Se o paciente sentir qualquer au
mento na dor, peça-lhe que aponte o local 
exato. Esse teste é subjetivo e requer uma 
resposta precisa do paciente. 

Explicação 

Esse teste aumenta a pressão intratecal. A 
dor local secundária à pressão aumentada 
pode indicar uma lesão expansiva (p. ex., 
defeito discal, massa, osteófito) no canal 
ou forame lombar. Figura 10.74 

o 

BPUS 

1 1 1 
1 2 3 4 
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Tríade de Déjérine BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, instruí-lo a tossir, espirrar e inclinar-se para baixo como se 
estivesse defecando (manobra de Valsalva). 

Explicação 

A dor local na região lombar depois de quaisquer das ações prévias indica pressão in
tratecal aumentada, mais provavelmente induzida por uma lesão expansiva (p. ex., 
defeito discal, massa, osteófito). Se o paciente não puder espirrar, administrar uma pi
tada de pimenta (teste da fungada de Lewin). 

Teste de Milgram (29) 

Procedimento 

Instruir o paciente em supino a elevar as pernas 5 a 7 ,5 cm acima da mesa (Fig. 
10.75). 

Explicação 

O paciente deve ser capaz de executar esse teste por, pelo menos, 30 segundos sem dor 
lombar. Se a dor estiver presente, suspeitar de uma lesão expansiva dentro ou fora do 
canal vertebral. Protrusão discal habitualmente produz um teste positivo. Os pacien
tes com músculos abdominais fracos podem não ser capazes de executar esse teste. 

Figura 10.75 
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Teste de Naffziger (30) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, comprimir as veias jugulares, que ficam aproximadamente 
2,5 cm lateralmente à cartilagem traqueal (Fig. 10.76). Manter a compressão por 1 mi
nuto. 

Explicação 

A compressão das veias jugulares aumenta a pressão intratecal. A dor na região lom
bar indica uma lesão expansiva, habitualmente uma protrusão ou um prolapso discal. 
A dor radicular pode indicar envolvimento de raiz nervosa. A teca é a cobertura da 
medula espinal, que consiste na pia-máter, na aracnoide e na dura-máter. 

Figura 10.76 
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, 
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: ENVOLVIMENTO 

, 
LOMBAR VERSUS SACROILIACO 

Descrição clínica 

A dor lombar e/ou radicular em uma perna pode ser causada por uma condição lom
bar ou por uma condição patológica que afeta a articulação sacroilíaca, como síndro
me da articulação sacroilíaca, trauma, infecção, inflamação, degeneração, tumor ou 
condição tipo tumoral. A patologia sacroilíaca mais comum é a síndrome articular sa
croilíaca. Pode causar dor lombar com ou sem um componente radicular na extremi
dade inferior e pode ser cortante ou incômoda. Os sintomas são habitualmente uni
laterais e têm uma predominância no lado direito. A fraqueza, a parestesia e a diseste
sia são raras. Os seguintes testes ajudam a determinar se a dor lombar do paciente é 
relacionada a problemas lombares ou sacroilíacos. 

Teste de Goldthwaith 

Procedimento 

Com o paciente em supino, colocar uma 
mão sob a coluna lombar com cada dedo 
sob um espaço interespinhoso. Com a outra 
mão, fazer um teste de elevação da perna 
reta. Notar se a dor é produzida antes, du
rante ou depois que os processos espinhosos 
afastam-se (Fig. 10.77). 

Explicação 
Figura 10.77 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

A dor radicular antes do afastamento das vértebras lombares indica uma lesão extra
dural, como um distúrbio da articulação sacroilíaca (Oº a 35º). A dor radicular duran
te o afastamento lombar indica uma lesão intradural, como uma lesão expansiva in
tratecal (p. ex., defeito discal, osteófito, massa) (35° a 70°). A dor local depois do afas
tamento lombar indica um distúrbio articular lombar posterior (depois de 70°) (ver 
teste de elevação da perna reta). 
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BPUS 

Teste de inclinação anterior com apoio 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em pé, orientá-lo a curvar-se para a frente, mantendo os joelhos retos 
(Fig. 10.78). Repita o teste, mas suporte os ilíacos com as suas mãos, segurando o sa
cro do paciente com o seu quadril (Fig. 10.79). 

Explicação 

A estabilização dos ossos ilíacos imobiliza as articulações sacroilíacas; assim, quando 
a pessoa inclina-se, um lesão lombar produzirá dor em ambos os casos, porque as vér
tebras lombares não são imobilizadas em qualquer momento. Se uma lesão na articu
lação sacroilíaca estiver presente, a dor será produzida somente quando os ossos ilía
cos não estiverem imobilizados. 

Figura 10.78 

Figura 10.79 
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Teste de Nachlas (31) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em prono, aproximar o calcanhar do paciente até a nádega no mesmo 
lado (Fig. 10.80). 

Explicação 

Nota 

A flexão da perna até a nádega alonga o quadríceps e o nervo femoral, que é o maior 
ramo do plexo lombar (L2-L4). A dor radicular na coxa anterior pode indicar uma 
compressão ou irritação das raízes nervosas de L2 a L4 por uma lesão intradural (p. 
ex., um defeito discal, esporão, massa), ou uma compressão ou irritação do plexo 
lombar ou do nervo femoral por uma lesão extradural (hipertrofia do músculo piri
forme). O alongamento do músculo quadríceps faz a articulação sacroilíaca e as arti
culações lombossacras moverem-se para baixo. A dor na nádega pode indicar uma le
são na articulação sacroilíaca. A dor na articulação lombossacra pode indicar uma le
são lombossacra. 

A dor na coxa anterior e a incapacidade de tocar a nádega com o calcanhar pode indi
car uma contratura do músculo quadríceps. 

Figura 10.80 
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Teste do sinal da nádega (26) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, executar um teste passivo de elevação da perna reta (Fig. 
10.81). Se você encontrar restrição, flexione o joelho do paciente e veja se a flexão do 
quadril aumenta (Fig. 10.82). 

Explicação 

Se a flexão do quadril aumenta e a dor do paciente é exacerbada, o problema está na 
coluna lombar, pois existe movimento completo na articulação sacroilíaca quando o 
joelho é flexionado. Esse resultado indica um sinal negativo. Se a flexão do quadril não 
aumenta quando o joelho é flexionado, a articulação sacroilíaca é disfuncional. Essa 
disfunção indica patologia da articulação sacroilíaca ou das nádegas, como processo 
inflamatório, bursite, massa ou abscesso. Esse resultado é um sinal positivo . 

Figura 10.81 

......... ... 

Figura 10.82 

........ .. 
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LESÕES DE ,....,,. ÍZES 

NERVOSAS LOMBARES 

T12, L1, L2, L3 344 L5 351 
345 Motor 351 

Extensor longo do hálux 351 
Glúteo médio 352 

Motor 
lliopsoas 
Reflexo 
Sensitivo 

345 
346 

346 Extensor longo e curto dos dedos 

L2, L3, L4 
Motor 

347 
347 

Múscu lo quadríceps 
Reflexo 348 

Reflexo patelar 348 
Sensitivo 348 

L4 349 
Motor 349 

Tibial anterior 349 
Reflexo 350 

Reflexo patelar 350 
Sensitivo 350 

T12, L1, L2, L3 

Descrição clínica 

Reflexo 353 
Reflexo isquiotibial medial 353 

Sensitivo 354 
347 

S1 355 
Motor 355 

Fibulares longo e curto 355 
Reflexo 356 

Reflexo calcaneano 356 
Sensitivo 356 

353 

As raízes nervosas na coluna lombar emergem da coluna vertebral atravessando fora
mes intervertebrais posicionados lateralmente. As raízes nervosas na coluna torácica 
inferior e lombar emergem gradualmente de seus forames intervertebrais em seu as
pecto superior. Em função disso, a raiz nervosa nessas áreas acaba afetada pelo disco 
intervertebral acima da raiz nervosa emergente (Fig. 11.1). A área torácica inferior e a 
área lombar superior (TXII-LII) são transições para essa peculiaridade anatômica e, 
nessa área, pode haver problemas tanto pelo disco intervertebral no mesmo intervalo 
como pelo disco no nível acima da raiz nervosa emergente. Essa situação pode depen
der da lateralidade do defeito do disco. As raízes nervosas de L3 a LS emergem no fo
rame intervertebral na extremidade superior do forame em 80o/o das vezes, e são em 
geral afetadas pelo disco intervertebral acima da raiz nervosa emergente. Devido a sua 
posição anatômica, a raiz nervosa de S 1 é geralmente afetada pelo disco intervertebral 
de LV-SI. Se uma lesão de raiz nervosa lombar for suspeitada, você deve avaliar três as-
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pectos clínicos do exame neurológico: disfunção sensitiva, disfunção motora e disfun
ção dos reflexos. 

A avaliação do déficit sensitivo aborda a inervação cutânea segmentar da pele. É 
testada com urna agulha estéril ou descartável ou urna roda agulhada em padrões der
rnatôrnicos específicos. Dois mapas derrnatôrnicos são fornecidos aqui. A Figura 11.2 
indica as áreas corporais de sensibilidade intacta quando as raízes acima e abaixo de 
urna raiz isolada forem interrompidas, a perda da sensibilidade quando urna ou mais 
raízes contínuas forem interrompidas, ou o padrão de erupção herpética e hipersen
sibilidade no envolvimento isolado da raiz. A Figura 11.3 apresenta a hipossensibili
dade ao arranhão com agulha em várias lesões radiculares, o que está de acordo com 
os estudos de resistência elétrica da pele que mostram os derrnátornos axiais 
estendendo-se até as extremidades distais. Esse padrão é útil para avaliar as parestesias 
e hiperestesias secundárias à irritação da raiz. Esse é o padrão que será delineado para 
avaliar a disfunção radicular sensitiva. Urna vez que há urna quantidade razoável de 
sobreposição segmentar, urna lesão unilateral isolada pode afetar mais de um nível 
derrnatôrnico. A função motora é avaliada pelo teste da força de músculos específicos 
inervados por urna raiz ou por raízes nervosas específicas usando o gráfico de força 
muscular adotado pela Arnerican Acaderny of Orthopaedic Surgeons (Quadro 11.1). 
O arco reflexo é testado pela avaliação do reflexo de estiramento superficial associado 
à raiz nervosa em particular. Esses reflexos são pontuados pela escala de Wexler ( Qua
dro 11.2). 

Figura 11.2 
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QUADRO 11.1 Escala de pontuação muscular 

5 Amplitude de movimento completa contra a gravidade com resistência completa 
4 Amplitude de movimento completa contra a gravidade com alguma resistência 
3 Amplitude de movimento completa contra a gravidade 
2 Amplitude de movimento completa com gravidade eliminada 
1 Evidência de contratilidade leve; nenhum movimento articular 
O Nenhuma evidência de contratilidade 

QUADRO 11.2 Escala de Wexler 

O Nenhuma resposta 
+1 Hiporreflexia 
+2 Normal 
+3 Hiper-reflexia 
+4 Hiper-reflexia com clono transitório 
+5 Hiper-reflexia com clono duradouro 
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A apresentação clínica das lesões de raízes nervosas depende de dois fatores im
portantes: a localização e a intensidade da lesão ou da patologia. Esses dois fatores de
terminam a apresentação clínica da lesão. As possibilidades variam desde nenhuma 
apresentação clínica ou manifestação clínica sutil, corno perda leve da sensibilidade e 
dor, até a desnervação total com perda total da função (motora, reflexos e sensibilida
de) das estruturas inervadas por aquela raiz nervosa. Cada raiz nervosa tem a sua pró
pria distribuição sensitiva, teste ou testes musculares, e um reflexo de estiramento, 
que serão agrupados para facilitar a identificação do nível suspeitado. 

A avaliação clínica não é feita somente sobre um aspecto do aparato neurológi
co, mas é determinada pela combinação de história, inspeção, palpação, três testes in
dividuais (motor, reflexos e sensibilidade) e imagens diagnósticas adequadas e/ou tes
tes neurológicos funcionais, corno a eletrorniografia. Adernais, a lesão ou a patologia 
pode não estar necessariamente afetando urna raiz nervosa; pode estar afetando o ple
xo braquial, um tronco daquele plexo ou algum nervo. Dependendo da gravidade e da 
localização da lesão ou da patologia, várias combinações de disfunção neurológica 
podem ser reveladas. 

T12, L1, L2, L3 

As raízes nervosas de T12, Ll, L2 e L3 emergem do canal vertebral em seus níveis res
pectivos. As raízes nervosas de T12 e Ll podem ser afetadas pelo disco intervertebral 
em seus níveis respectivos ou nos níveis acima deles, dependendo do tamanho e da la
teralidade do defeito discal (Fig. 11.4) . 

.! 

----

{ 

" 

Figura 11.4 
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Motor .li 
lliopsoas: inervação da raiz nervosa de T12, L 1, L2, L3 

Procedimento 

Com o paciente sentado na borda da mesa de exames, instruí-lo a elevar a coxa da 
mesa. Colocar a sua mão no joelho do paciente e orientá-lo a continuar a levantar a 
coxa contra a sua resistência (Fig. 11.5). Repetir o teste na coxa oposta. Mensurar de 
acordo com o gráfico de pontuação da força muscular e avaliar bilateralmente. 

Explicação 

Um grau de O a 4 unilateralmente pode indicar déficit neurológico da raiz nervosa de 
Tl2, Ll, L2 ou L3. Suspeitar de um músculo iliopsoas fraco ou fadigado se as porções 
sensitivas de Tl2, Ll, L2 ou L3 do aparato neurológico estiverem intactas. 

Figura 11.5 
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Reflexo 

Não existe teste de reflexo. 

Sensitivo 

Procedimento 

Com um alfinete, fincar a área dermatômica correspondente a cada raiz nervosa (Fig. 
11.6) e avaliar bilateralmente. 

Explicação 

A hipoestesia unilateral pode indicar déficit neurológico da raiz nervosa correspon
dente de Tl2, Ll, L2 ou L3 ou do nervo femoral. 

' ' 

T2 

C7 

C7 
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Figura 11.6 
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L2, L3, L4 

As raízes nervosas de L2, L3 e L4 podem ser afetadas 
pelo disco intervertebral em seus níveis respectivos ou 
nos níveis acima deles, dependendo do tamanho e da 
lateralidade do defeito discal (Fig. 11. 7). 

Motor .li 
Músculo quadríceps: inervação do nervo femoral L3, L4 

Procedimento 

Com o paciente sentado na borda 
da mesa de exames, instruí-lo a es
tender o joelho. Colocar uma mão 
na coxa do paciente para estabiliza
ção e colocar a outra mão na perna 
dele. Exercer pressão sobre a perna 
enquanto instrui o paciente a resis
tir à flexão (Fig. 11.8). Mensurar a 
força de acordo com o gráfico de 
pontuação da força muscular e com
parar bilateralmente. 

Explicação 

Figura 11.8 

Figura 11.7 

347 

Um grau de O a 4 unilateralmente pode indicar déficit neurológico da raiz nervosa de 
L2, L3 ou L4 ou do nervo femoral. Suspeitar de um músculo quadríceps fraco ou fa
digado se as porções sensitivas de L2, L3 ou L4 do aparato neurológico estiverem in
tactas. 
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Reflexo 

Reflexo patelar 

O reflexo patelar é primariamente um reflexo de L4 e é testado com o nível neuroló
gico de L4. 

Sensitivo .li 
Procedimento 

Com um alfinete, fincar a área dermatômica correspondente a cada raiz nervosa (Fig. 
11.9) e avaliar bilateralmente. 

Explicação 

A hipoestesia unilateral pode indicar déficit neurológico das raízes nervosas corres
pondentes de L2, L3 ou L4 ou do nervo femoral. 

Figura 11.9 
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A raiz nervosa de LS emerge pelo canal vertebral entre as 
vértebras LIV e LV e pode ser afetada pelo disco interverte
bral de LIII-LIV (Fig. 11.10). 

349 

Figura 11.10 

Motor .li 
Tibial anterior: inervação do nervo fibular profundo L4, L5 

Procedimento 

Com o paciente sentado na bor
da da mesa de exames, instruí-lo 
a fazer dorsiflexão e inversão do 
pé. Segurar o tornozelo do pa-
. - , ciente com urna rnao e o pe com 

a outra mão e tentar forçar o pé 
em flexão e eversão plantar con
tra a resistência do paciente (Fig. 
11.11). Mensurar a força de 
acordo com o gráfico de pontua
ção da força muscular e compa
rar bilateralmente. 

Explicação 

Figura 11.11 

Um grau de O a 4 unilateralmente pode indicar déficit neurológico da raiz nervosa de 
L4 ou do nervo fibular profundo. Um músculo tibial anterior fraco ou fadigado pode 
ser suspeitado se as porções sensitivas e reflexas do aparato neurológico de L4 estive
rem intactas. 
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Reflexo 

Reflexo patelar .U 
Procedimento 

Com o paciente sentado na borda da mesa de exames, percutir o ligamento patelar 
com o martelo de reflexos neurológicos (Fig. 11.12). 

Explicação 

A hiporreflexia pode indicar déficit de raiz nervosa. A perda do reflexo unilateralmente 
pode indicar interrupção do arco reflexo (lesão do neurônio motor inferior). A hiper
-reflexia unilateral pode indicar lesão do neurônio motor superior. 

Figura 11.12 

Sensitivo 

Figura 11.13 

Procedimento 

Com um alfinete, fincar o aspecto proximal medial da perna 
e do pé (Fig. 11.13) e avaliar bilateralmente. 

Explicação 

A hipoestesia unilateral pode indicar déficit neurológico da 
raiz nervosa de L4. 
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A raiz nervosa de LS emerge pelo canal vertebral entre a 
vértebra LV e o primeiro segmento sacral, sendo geral
mente afetada pelo disco intervertebral de LIV-LV (Fig. 
11.14). 
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Motor .li 
Extensor longo do hálux: inervação do nervo fibular profundo L5, S1 

Procedimento 

Com o paciente sentado na borda 
da mesa de exames, segurar o cal
canhar do paciente com uma mão 
para estabilização. Com a sua 
mão oposta, segurar o hálux e 
orientar o paciente a fazer dorsi
flexão contra a sua resistência 
(Fig. 11.15). Mensurar a força de 
acordo com a escala de pontua
ção da força muscular e compa
rar bilateralmente. 

Explicação 

Figura 11.15 

Um grau de O a 4 unilateralmente pode indicar déficit neurológico da raiz nervosa de 
LS ou do nervo fibular profundo. Um músculo extensor longo do hálux fraco ou fa
digado pode ser suspeitado se as porções sensitivas e reflexas do aparato neurológico 
de LS estiverem intactas. 
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Glúteo médio: inervação do nervo glúteo superior (L5, S1) 

Procedimento 

Com o paciente deitado de lado na mesa de exames, instruí-lo a abduzir o membro 
inferior (Fig. 11.16). Colocar a sua mão no aspecto lateral do joelho do paciente e ten
tar empurrar o joelho em adução contra a resistência do paciente (Fig. 11.17). Men
surar a força de acordo com o gráfico de pontuação da força muscular e comparar bi
lateralmente. 

Explicação 

Um grau de O a 4 unilateralmente pode indicar déficit neurológico da raiz nervosa de 
LS ou do nervo glúteo superior. Um músculo glúteo médio fraco ou fadigado pode ser 
suspeitado se as porções sensitivas e reflexas do aparato neurológico de LS estiverem 
intactas. 

Figura 11.16 

Figura 11.17 
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Extensor longo e curto dos dedos: inervação do nervo fibular superficial (L5, S1) 

Procedimento 

Com o paciente sentado na 
borda da mesa de exames, se
gurar o calcanhar para estabili
zar o pé. Com a sua mão opos
ta, segurar do segundo ao quin
to dedos e orientar o paciente a 
fazer a dorsiflexão contra a sua 
resistência (Fig. 11.18). 

Figura 11.18 

Explicação 

Reflexo 

Um grau de O a 4 unilateralmente pode indicar um déficit neurológico da raiz nervo
sa de LS ou do nervo fibular superficial. Um músculo extensor longo e/ ou curto dos 
dedos fraco ou fadigado pode ser suspeitado se as porções sensitivas e reflexas do apa
rato neurológico de LS estiverem intactas. 

Reflexo isquiotibial medial 

Procedimento 

Com o paciente em prono, fle
xionar levemente o joelho do 
paciente e colocar o seu pole
gar sobre o tendão isquiotibial 
medial. Com um martelo de 
reflexos neurológicos, percutir 
o tendão do isquiotibial medial 
(Fig. 11.19). O paciente deve 
flexionar ligeiramente o joe
lho. 

Explicação 

Figura 11.19 

A hiporreflexia pode indicar déficit de raiz nervosa. A perda do reflexo unilateralmen
te pode indicar interrupção do arco reflexo (lesão do neurônio motor inferior). A 
hiper-reflexia unilateral pode indicar lesão do neurônio motor superior. 
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Sensitivo .li 
Procedimento 

Com um alfinete, fincar a parte lateral da perna e o dorso do pé (Fig. 11.20). Avaliar 
bilateralmente. 

Explicação 

A hipoestesia unilateral pode indicar déficit neurológico da raiz nervosa de LS . 
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Figura 11.20 
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A raiz nervosa de S 1 emerge pelo canal vertebral 
por dentro do primeiro forame sacral e é habitu
almente afetada pelo disco intervertebral de LV- f')~~~ 
SI (Fig. 11.21). 

Figura 11.21 
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Motor .. 

Fibulares longo e curto: inervação do nervo fibular superficial (L5, S1) 

Procedimento 

Com o paciente sentado na borda da mesa de exames, estabilizar o calcanhar com uma 
mão e segurar o aspecto lateral do pé com a sua mão oposta. Instruir o paciente a fazer 
flexão plantar e eversão do pé 
contra sua resistência (Fig. 
11.22). Mensurar a força de 
acordo com o gráfico de pon-
tuação da força muscular e I 
comparar bilateralmente. ' 

Explicação 

Um grau de O a 4 unilateral
mente pode indicar déficit 
neurológico da raiz nervosa Figura 11.22 
de Sl ou do nervo fibular su-
perficial. Um músculo fibular longo e/ou curto fraco ou fadigado pode ser suspeitado 
se as porções sensitivas e reflexas do aparato neurológico de S 1 estiverem intactas. 
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Reflexo 

Reflexo calcaneano .. 

Procedimento 

Figura 11.23 

Figura 11.24 

Com o paciente sentado na borda da mesa de exames, fazer uma 
leve dorsiflexão do pé. Com um martelo de reflexos neurológi
cos, percutir o tendão do calcâneo (Fig. 11.23). O paciente deve 
exibir uma leve flexão plantar do pé. 

Explicação 

A hiporreflexia pode indicar déficit de raiz nervosa. A perda do 
reflexo unilateralmente pode indicar interrupção do arco refle
xo (lesão do neurônio motor inferior). A hiper-reflexia unilate
ral pode indicar lesão do neurônio motor superior. 

Sensitivo .. 

Procedimento 

Com um alfinete, fincar o aspecto lateral do pé (Fig. 11.24). 

Explicação 

A hipoestesia unilateral pode indicar déficit neurológico da raiz 
nervosa de S 1. 
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Exame ortopédico sacroilíaco 
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sacroil íaca 
Teste da abdução sacroilíaca 
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ligamento sacrotuberal 
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sacro ilíaco 
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-PALPAÇAO 

Espinha ilíaca posterossuperior e crista ilíaca 

Anatomia descritiva 

A crista ilíaca e a espinha ilíaca posterossuperior são referências ósseas importantes 
usadas para avaliar os desvios posturais e as deficiências no comprimento das pernas. 
A crista ilíaca estende-se pela margem inferior do flanco, sendo facilmente palpável. A 
espinha ilíaca posterossuperior fica inferior à crista ilíaca e lateral ao segmento sacral 
de SII (Fig. 12.1). 

Procedimento 

Com o paciente em pé, palpar a crista ilíaca para sensibilidade dolorosa (Fig. 12.2). A 
sensibilidade dolorosa pode ser causada por contusões, periosteíte ou fraturas de 
avulsão. A seguir, colocar os seus dedos indicadores em cada crista ilíaca e seus pole
gares nas espinhas ilíacas posterossuperiores de cada ilíaco (Fig. 12.3). Observe se há 
qualquer diferença na posição longitudinal, que pode indicar discrepância no com
primento da perna, escoliose, subluxação da articulação sacroilíaca ou luxação da ar
ticulação do quadril. 

rr 
~ 
1,. 
~ 

~ 
' 1 
1 

• \' 
\ 
• 

Figura 12.1 
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Figura 12.2 Figura 12.3 

Articulações sacroilíacas 

Anatomia descritiva 

As articulações sacroilíacas ficam inferiores e mediais à espinha ilíaca posterossuperior 
(Fig. 12.1). As articulações são sinoviais e mantidas juntas por ligamentos interósseos e 
por ligamentos sacroilíacos ventrais e dorsais. O movimento das articulações sacroilía
cas é limitado a um leve deslizamento e rotação. Essas articulações são primariamente 
de carga; elas transferem o peso do tronco para as articulações do quadril. 

Procedimento 

Com o paciente em prono, flexionar o joelho do paciente em 90° e rodar externamen
te a perna. Com a sua mão oposta, palpar a articulação sacroilíaca logo abaixo da es
pinha ilíaca posterossuperior até a incisura sacral (Fig. 12.4). Averiguar se há qualquer 
dor ou sensibilidade dolorosa, que podem indicar processo inflamatório na articula
ção sacroilíaca. 

Figura 12.4 
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Túber isquiático .li 
Anatomia descritiva 

O túber isquiático fica logo abaixo da prega glútea (Fig. 12.1) e pode ser facilmente 
palpado com o quadril flexionado. Os músculos isquiotibiais originam-se do túber. O 
túber pode ser lesionado por trauma direto ou por trauma nos músculos isquioti
biais. 

Procedimento 

Peça ao paciente que se deite sobre um dos lados e flexione o quadril levando o joelho 
até o tórax. Palpar o túber isquiático, procurando observar qualquer dor ou sensibili
dade dolorosa (Fig. 12.5).A dor pode indicar contusão secundária ao trauma, fratura
-avulsão causada por tração isquiotibial intensa ou bursite no túber isquiático. 

Figura 12.5 

, 
ENTORSE SACROILIACO 

Descrição clínica 

A articulação sacroilíaca é uma articulação cartilaginosa muito forte que produz pou
co movimento. O sacro está suspenso entre os dois ossos ilíacos e seguro por ligamen
tos interósseos dorsais sacroilíacos muito fortes. A articulação fica sob grande estres
se, o que a predispõe a entorses. O movimento articular é limitado pela tensão dos li
gamentos sacrotuberais, sacrospinais e sacroilíacos (Fig. 12.6). Esses ligamentos 
podem ser distendidos, causando entorse ligamentar por alguns dos seguintes movi
mentos: 
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1. Contratura súbita dos músculos isquiotibiais ou abdominais, o que exerce uma 
força rotatória sobre o ilíaco 

2. Movimentos súbitos inesperados de torção do tronco, que podem ocorrer em 
esportes como futebol e basquete 

3. Tração vigorosa enquanto é feita uma inclinação para a frente 
4. Queda sobre uma ou ambas as nádegas 

O paciente pode ter dor lombar aguda e dificuldade na inclinação. Em casos 
unilaterais, peça ao paciente que eleve o quadril ao ficar em pé sobre o lado doloroso 
para evitar a carga sobre a articulação sacroilíaca. A sensibilidade dolorosa local é um 
achado comum. 

Ilíaco 

• 

Figura 12.6 
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Teste de Gaenslen (4) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino e o lado afetado próximo à borda da mesa, instruir opa
ciente a aproximar o joelho até o tórax no lado não afetado (Fig. 12.7). Após, colocar 
uma pressão para baixo sobre a coxa afetada, até que fique mais baixa do que a borda 
da mesa (Fig. 12.8). 

Explicação 

A extensão da perna estressa os ligamentos sacroilíacos e os ligamentos anteriores da 
articulação sacroilíaca no lado da extensão da perna. A dor naquele lado indica lesão 
sacroilíaca geral, ou seja, entorse do ligamento sacroilíaco anterior (iliofemoral, is
quiofemoral) ou processo inflamatório na articulação sacroilíaca. 

Figura 12.7 

Figura 12.8 
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Teste de Lewin-Gaenslen BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente a deitar sobre o lado não afetado e flexionar a perna (Fig. 12.9). Se
gurar a coxa e estendê-la enquanto estabiliza a articulação lombossacra (Fig. 12.10). 

Explicação 

A extensão da perna estressa os ligamentos sacroilíacos e os ligamentos anteriores da ar
ticulação sacroilíaca no lado da extensão da perna. A dor naquele lado indica lesão sa
croilíaca geral, ou seja, entorse do ligamento sacroilíaco anterior (ligamentos iliofemo
ral, isquiofemoral) ou processo inflamatório na articulação sacroilíaca. 

Figura 12.9 

Figura 12.10 
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Teste de Yeoman (2) .li BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em prono, segurar a 
perna do paciente e flexionar passiva
mente o joelho, e depois estender o 
quadril (Fig. 12.11). 

Explicação 

Fs A extensão da coxa estressa os liga-
Figura 12.11 mentos sacroilíacos e os ligamentos 

anteriores da articulação sacroilíaca 
no lado da extensão da coxa. Se houver dor no lado ipsilateral, suspeitar de entorse 
dos ligamentos sacroilíacos anteriores, ou seja, o ligamento iliofemoral ou o isquiofe
moral (Fig. 12.12). A dor ou o aumento na dor podem também indicar processo in
flamatório ou abscesso na articulação sacroilíaca. 

Nota 

Esse teste também estressa a vértebra lombar inferior pela leve extensão da coluna 
lombar. A dor lombar, local ou irradiada, pode indicar envolvimento lombar. Ver o 
Capítulo 1 O para avaliação. 
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Teste da distensão sacroilíaca 

Procedimento 

Com o paciente em supino, cruzar 
os seus braços e aplicar pressão pos
terior e lateral na espinha ilíaca an
terossuperior de cada ilíaco (Fig. 
12.13). 

Explicação 

A pressão em ambas as espinhas ilí- Figura 12.13 
acas anterossuperiores comprime 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

simultaneamente ambas as superfícies articulares sacroilíacas e alonga os ligamentos 
sacroilíacos anteriores. Se houver dor ou aumento da dor em uma ou ambas as arti
culações, suspeitar de entorse dos ligamentos sacroilíacos anteriores, ou seja, o liga
mento iliofemoral ou o isquiofemoral (Fig. 12.6). A dor na articulação pode também 
indicar processo inflamatório na articulação afetada. 

Teste da abdução sacroilíaca resistida BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente a deitar-se em cada lado, com o quadril e o joelho ligeiramente fle
xionados. A coxa deve ficar reta e abduzida. Colocar pressão no membro abduzido 
contra a resistência do paciente (Fig. 12.14). 

Explicação 

A abdução contra a resistência do quadril estressa a articulação sacroilíaca e os mús
culos abdutores do quadril. Um aumento da dor na articulação sacroilíaca indica en
torse dos ligamentos sacroilíacos no lado ipsilateral. A dor na nádega afetada ou na 
coxa indica disten
são dos músculos 
abdutores da coxa 
(tensor da fáscia 
lata e grupo dos 
glúteos). 

Figura 12.14 
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Teste de estresse do ligamento sacrotuberal (3) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Colocar o paciente em supino. Flexionar completamente o joelho e o quadril do pa
ciente e aduzir e rodar internamente o quadril. Com a sua mão oposta, palpar o liga
mento sacrotuberal, que corre a partir do aspecto posterior do sacro até o túber 
isquiático (Fig. 12.15). 

Explicação 

, 

O ligamento sacrotuberal ancora o sacro ao túber isquiático. A ação de adução e rota
ção interna do quadril estressa o ligamento sacrotuberal. O aumento na dor na área 
do ligamento sacrotuberal pode indicar entorse do ligamento sacrotuberal. 

Figura 12.15 

SINDROME DO PIRIFORME 

A síndrome do piriforme é uma causa geralmente subdiagnosticada de dor na nádega 
e na perna. Pode resultar da irritação do nervo isquiático por espasmo do músculo, 
trauma, infecção ou variante anatômica. É frequentemente desconsiderada quando 
há um diagnóstico de ciática. Os pacientes relatam uma dor radicular que é similar à 
dor de raiz nervosa associada às síndromes discais intervertebrais lombares. Nesses 
pacientes, pode haver uma história de esforço repetitivo, trauma glúteo ou contratura 
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em flexão do quadril, e eles podem revelar dificuldades para ficar sentados prolonga
damente. Essa síndrome é mais comum em mulheres, com uma relação entre mulhe
res para homens de até 6: 1. Frequentemente, a dor é reproduzida com flexão, adução 
e rotação interna do quadril. Existe também a possibilidade de anomalias anatômicas. 
Em 85 a 90o/o da população, o nervo isquiático passa abaixo do músculo piriforme. 
Em 10 a 15o/o da população, a divisão fibular passa sobre ou por dentro do músculo. 
Em 1a2o/o da população, o nervo ciático inteiro perfura o músculo piriforme. 

SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS 

• Dor na nádega 
• Dor na perna 
• Dor na nádega e/ou na perna ao sentar 
• Dor na nádega e/ou na perna ao ficar em pé a partir de uma posição sentada 
• Ausência de dor lombar 

Teste do alongamento do piriforme (4) 

Procedimento 

Com o paciente na posição supina, 
instruí-lo a colocar o seu pé na mesa 
de exames (Fig. 12.16). O examinador 
segura o joelho e aduz o quadril, cau
sando alongamento do músculo piri
forme (Fig. 12.17). 

Explicação 

o 

Figura 12.16 

BPUS 

1 1 1 
1 2 3 4 

O alongamento do piriforme causa a compressão desse músculo. A dor radicular ir
radiada para a extremidade inferior 
indica uma síndrome do piriforme. 
Isso pode ocorrer devido a inflama-
ção, espasmo ou desvio anatômico do 
piriforme. ·-1 

Figura 12.17 

-
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Teste da FAIR (5) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente deitado sobre o lado não afetado, ficar em pé atrás do paciente, segu
rando o seu joelho (Fig. 12.18). Após, conduzir a extremidade em flexão, adução e ro
tação interna do quadril (Fig. 12.19). 

Explicação 

A flexão, adução e rotação interna do quadril estressam o músculo piriforme. A dor 
na área ou no músculo piriforme e/ ou a dor radicular indicam a síndrome do pirifor
me. FAIR é um acrônimo para flexão, adução e rotação interna . 

..... -

Figura 12.18 

Figura 12.19 
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Sinal de Cipriano do piriforme 

Procedimento 

Com o paciente em prono, 
segurar a perna do paciente, 
abduzir passivamente o qua
dril e rodar externamente a 
perna (Fig. 12.20). 

Explicação 

A abdução e a rotação exter
na do quadril reduzem o re

tesamento do músculo piri- Figura 12.20 
forme. Se o nervo isquiático 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

perfurar o músculo piriforme ou se houver inflamação no músculo, essa manobra re
duzirá os sintomas radiculares do paciente. Isso é indicativo de um teste positivo. 

- - , 
LESOES GERAIS DA ARTICULAÇAO SACROILIACA 

Descrição clínica 

A articulação sacroilíaca é uma articulação forte de carga que produz pouco movi
mento. As superfícies são irregulares para fornecer algum bloqueio do sacro ao ilíaco. 
Essa articulação é sujeita a inflamação devido a trauma, esforço repetitivo ou artrite 
degenerativa. A hiperostose esquelética idiopática difusa, que produz osteófitos ao 
longo do aspecto inferior da articulação sacroilíaca, pode resultar em uma articulação 
dolorosa. A espondilite anquilosante, que é habitualmente bilateral, pode causar res
trição e dor. Os testes seguintes tentam aumentar a pressão na articulação sacroilíaca 
ou a distraem, para desencadear ou exacerbar a dor sacroilíaca. 
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Teste de Hibb BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em prono, flexionar a perna até o glúteo e mover a perna para fora, 
rodando internamente o quadril (Fig. 12.21). 

Explicação 

Esse procedimento causa uma rotação in
terna em estresse da cabeça femoral para 
dentro da cavidade acetabular e causa leve 
distração na articulação sacroilíaca. Esse 
teste é principalmente um teste da articula
ção do quadril. Porém, em virtude da dis
tração articular sacroilíaca, pode ajudar a 
avaliar as lesões nessa articulação. A dor na 

Figura 12.21 articulação sacroilíaca indica uma lesão sa-
croilíaca, como processo inflamatório ou 

abscesso ou entorse dos ligamentos sacroilíacos. A dor na articulação do quadril indi
ca lesão no quadril (ver teste de Hibb no Cap. 13). 

Teste da inclinação pélvica (teste da compressão do ilíaco) (6) 
BPUS 

1 1 1 

Procedimento o 1 2 3 4 

Com o paciente deitado de lado, exercer uma pressão forte para baixo no ilíaco. Exe
cutar esse teste bilateralmente (Fig. 12.22). 

Figura 12.22 

Explicação 

A pressão para baixo no ilíaco transfere uma pressão 
de compressão às superfícies articulares das articula
ções sacroilíacas. A dor em qualquer dessas articula
ções indica lesão sacroilíaca, como um processo in
flamatório nas superfícies articulares do lado afe
tado. 
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BPUS 

Teste do sinal da nádega (7) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, executar um teste passivo de levantamento da perna reta 
(Fig. 12.23). Se for encontrada uma restrição, flexionar o joelho do paciente e obser
var se a flexão do quadril aumenta (Fig. 12.24). 

Explicação 

Se a flexão do quadril aumenta e a dor do paciente é exacerbada, o problema está na 
coluna lombar, porque existe movimento completo na articulação sacroilíaca quando 
o joelho é flexionado. Isso é indicativo de um teste negativo. Se a flexão do quadril não 
aumenta quando o joelho é flexionado, a articulação sacroilíaca é disfuncional. Isso 
indica patologia da articulação sacroilíaca ou das nádegas, como processo inflamató
rio, bursite, massa ou abscesso. Isso é indicativo de um teste positivo. 

Figura 12.23 Figura 12.24 
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Flamingo (teste do pulo) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente a ficar em pé sobre uma perna de cada vez (Fig. 12.25). Orientá-lo 
a pular, o que aumenta o estresse na articulação (Fig. 12.26). 

Explicação 

Esse teste aumenta a pressão no quadril, na articulação sacroilíaca e na articulação da 
sínfise púbica. O aumento da dor em quaisquer dessas articulações pode indicar um 
processo inflamatório no lado da perna apoiada. A dor após um trauma pode indicar 
fratura na articulação suspeitada. A dor na articulação do quadril também pode indi
car bursite trocantérica. 

Figura 12.25 Figura 12.26 
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-PALPAÇAO 

Crista ilíaca e espinhas ilíacas anterossuperior e inferior .li 
Anatomia descritiva 

Anteriormente, a crista ilíaca está na margem inferior do flanco; posteriormente, seu 
ponto mais alto fica no nível do processo espinhoso de LIV (Fig. 13.1). Os músculos 
ilíaco, oblíquo externo e tensor da fáscia lata originam-se na crista ilíaca. Na extremi
dade terminal anterior da crista ilíaca, fica a espinha ilíaca anterossuperior (Fig. 13.1). 
É a inserção do músculo sartório, sendo facilmente palpável. A espinha ilíaca ante
roinferior fica logo abaixo da espinha ilíaca anterossuperior. O músculo reto femoral 
e o ligamento iliofemoral estão inseridos nela (Fig. 13.1). 

Crista ilíaca ----~, 

LIV---- :::..:=--~ 

Múscu lo ilíaco --

Músculo obl íquo externo --

Tensor da fáscia lata ---

Espinha i líaca anterossuperior 

Músculo sartório ---

Músculo reto femoral 
Ligamento iliofemoral 

Espinha i líaca anteroinferior 

Figura 13.1 
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Procedimento 

Com o paciente em supino, palpar as cristas ilíacas buscando sensibilidade dolorosa 
puntiforme e edema (Fig. 13.2). Isso pode indicar periostite, distensão ou avulsão dos 
músculos ilíaco, oblíquo externo ou tensor da fáscia lata. A contusão na crista ilíaca 
secundária ao trauma é comum no atleta. Palpar as cristas ilíacas com o paciente em 
pé também, verificando a presença de desigualdade das cristas (Fig. 13.3 ). A desigual
dade pode ser sinal de escoliose, encurtamento anatômico ou deformidade em con
tratura. A espinha ilíaca anterossuperior deve ser palpada a seguir (Fig. 13.4). Procu
rar sensibilidade dolorosa puntiforme e edema, que podem indicar distensão do mús
culo sartório ou fratura-avulsão. Logo abaixo da espinha ilíaca anterossuperior, fica a 
espinha ilíaca anteroinferior (Fig. 13.5). Com seu polegar ou dedo indicador, palpar 
essa área e observar qualquer sensibilidade dolorosa puntiforme ou edema. Pode in
dicar um músculo reto femoral distendido ou avulsionado ou avulsão do ligamento 
iliofemoral. 

Figura 13.2 Figura 13.3 

o 

Figura 13.4 Figura 13.5 
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Trocanter maior .li 
Anatomia descritiva 

O trocanter maior fica a aproximadamente 10 cm inferior e lateralmente à espinha ilí
aca anterossuperior (Fig. 13.6). O trocanter maior é a inserção dos músculos glúteo 
médio, glúteo mínimo e vasto lateral. A bolsa trocantérica também fica debaixo des
ses músculos. 

Procedimento 

Com o paciente em supino, abduzir ligeiramente a coxa e palpar o trocanter maior 
(Fig. 13.7). Procure observar qualquer sensibilidade dolorosa puntiforme ou edema. 
Isso pode indicar distensão dos músculos glúteo médio, glúteo mínimo ou vasto late
ral. Um aumento no diferencial de temperatura associado a sensibilidade dolorosa e 
edema é uma indicação de bursite trocantérica. 
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Articulação do quadril 

Anatomia descritiva 

A articulação do quadril é urna articulação esférica sinovial, e a cabeça de fêmur está 
presa pelos ligamentos iliofernoral, pubofernoral e isquiofernoral (Fig. 13.8). O liga
mento iliofernoral é o maior e o mais forte desses ligamentos que seguram o fêmur na 
cavidade acetabular. 

A articulação do quadril é muito difícil de palpar porque é profunda no corpo. 
A menos que a articulação seja traumatizada ao ponto de fratura ou luxação, a palpa
ção real da articulação revelará pouca informação clínica. A palpação do tecido cir
cundante pode ser o melhor indicador da patologia articular do quadril . 

• • 

~ ·~ 
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Músculo tensor da fáscia lata 

Anatomia descritiva 

O músculo tensor da fáscia lata fica no lado anterolateral da coxa. Origina-se do lábio 
anterior e externo da crista ilíaca e insere-se no trato iliotibial, que se prende no epi
côndilo lateral da tíbia (Fig. 13.9). 

Procedimento 

' ' • 

I 
1 

Com o paciente deitado sobre o lado não afetado, palpar o músculo tensor da fáscia 
lata logo abaixo da espinha ilíaca anterossuperior, sobre o trocanter maior, até o as
pecto lateral do joelho (Fig. 13.10). É importante observar qualquer sensibilidade do
lorosa, espasmo, aumento na temperatura da pele ou inflamação. Esses sintomas po
dem indicar distensão do músculo. Se uma sensibilidade dolorosa puntiforme estiver 
presente, suspeitar de um ponto-gatilho ativo que pode irradiar a dor para a metade 
superior e medial da coxa. Se o músculo ficar fatigado por microtrauma, conforme se 
movimenta sobre o trocanter maior do fêmur, pode causar bursite do trocanter 

• maior. 

' • 

Crista i líaca 
~----,~ 

anterior 

Múscu lo 
~-----r-+-- tensor d a 

' 
\ 

fáscia lata 

Trato 
iliotibial 

Epicôndilo 
latera l da 
tíbia 

Figura 13.9 Figura 13.10 
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Triângulo femoral .li 
Anatomia descritiva 

O triângulo femoral é uma 
região clinicamente impor
tante. É limitada superior
mente pelo ligamento in
guinal, medialmente pelo 
músculo adutor longo e la
teralmente pelo músculo 
sartório (Fig. 13.11). O 
triângulo contém linfono
dos, artéria, veia e nervo fe
moral. 

Procedimento 

Com o paciente em supino, 
palpar o ligamento inguinal, 
que se estende da espinha 

Linfonodos 

Ligamento 
inguinal 

· . • 

383 

Músculo 
, . 

sartor10 

ilíaca anterossuperior até o tubérculo púbico. Procure qualquer sensibilidade dolo
rosa que possa indicar uma distensão. A seguir, palpar o músculo adutor longo e o 
sartório, procurando observar novamente qualquer sensibilidade dolorosa ou in
flamação. Isso pode indicar distensão ou pontos-gatilho ativos no músculo afetado. 
Uma vez que as bordas tenham sido palpadas, palpar o interior do triângulo na busca 
de linfonodos inflamados que podem indicar infecção na extremidade inferior ou 
sistêmica (Fig. 13.12). Palpar a amplitude da artéria femoral. Uma diminuição da 
amplitude indica comprometimento do suprimento vascular na extremidade infe-

• r1or. 

Figura 13.12 
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AMPLITUDE DE MOVIMENTO DO QUADRIL 

Flexão (1) .li 
Com o paciente em supino, colocar o goniômetro no plano sagital no nível da articu
lação do quadril (Fig. 13.13). Instruir o paciente a flexionar o quadril e, em seguida, 
flexionar a coxa com um braço do goniômetro (Fig. 13.14). 

Variação normal ( 2) 

A variação normal é 131±6,4° ou mais a partir de O ou posição neutra. 

Músculos 

Psoas 
Ilíaco 
Reto femoral 
Sartório 
Pectíneo 
Adutor longo e curto 
Grácil 

Figura 13.13 

Figura 13.14 

Suprimento nervoso 

Ll- L3 
Femoral 
Femoral 
Femoral 
Femoral 
Obturatório 
Obturatório 
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Extensão (1) .li 
Com o paciente em supino, colocar o goniômetro no plano sagital, no nível da articu
lação do quadril (Fig. 13.15). Instruir o paciente a elevar a coxa até onde for possível 
e seguir a coxa com um braço do goniômetro (Fig. 13.16). 

Variação normal (2) 

A variação normal é 13 ± 5,4° ou mais a partir de O ou posição neutra. 

Músculos 

Bíceps femoral 
Semimembranáceo 
Semitendíneo 
Glúteo máximo 
Glúteo médio 
Adutor magno 

Figura 13.15 

Figura 13.16 

Suprimento nervoso 

Isquiático 
Isquiático 
Isquiático 
Glúteo inferior 
Glúteo superior 
Isquiático 
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Abdução (1) .li 
Com o paciente em supino, colocar o goniômetro no plano coronal, com o centro no 
nível do quadril (Fig. 13.17). Instruir o paciente a abduzir a coxa enquanto um braço 
do goniômetro segue a coxa lateralmente (Fig. 13.18). 

Variação normal ( 2) 

A variação normal é 41 ± 6° ou mais a partir de O ou posição neutra. 

Músculos 

Tensor da fáscia lata 
Glúteo mínimo 
Glúteo médio 
Glúteo máximo 
Sartório 

Figura 13.17 

Suprimento nervoso 

Glúteo superior 
Glúteo superior 
Glúteo superior 
Glúteo inferior 
Femoral 

Figura 13.18 
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Adução (1) .li 
Com o paciente em supino e o quadril oposto flexionado, colocar o goniômetro no pla
no coronal, com o centro no nível do quadril (Fig. 13.19). Instruir o paciente a aduzir a 
coxa, enquanto um braço do goniômetro segue a coxa medialmente (Fig. 13.20). 

Variação normal (2) 

A variação normal é 27 ± 3,6° ou mais a partir de O ou posição neutra. 

Músculos 

Adutor longo 
Adutor curto 
Adutor magno 
Grácil 
Pectíneo 

Figura 13.19 

Suprimento nervoso 

Obturatório 
Obturatório 
Obturatório 
Obturatório 
Femoral 

Figura 13.20 
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Rotação interna (1) .li 
Com o paciente sentado, colocar o goniômetro na frente da patela (Fig. 13.21). Instruí
-lo a rodar externamente a perna, enquanto um braço do goniômetro segue a perna 
(Fig. 13.22). Esse movimento roda o quadril internamente. 

Variação normal ( 2) 

A variação normal é 44 ± 4,3° ou mais a partir de O ou posição neutra. 

Músculos 

Adutor longo 
Adutor curto 
Adutor magno 
Glúteo mínimo 
Glúteo médio 
Tensor da fáscia lata 
Pectíneo 
Grácil 

Figura 13.21 

Suprimento nervoso 

Obturatório 
Obturatório 
Obturatório 
Glúteo superior 
Glúteo superior 
Glúteo superior 
Femoral 
Obturatório 

Figura 13.22 
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Rotação externa (1) 

Com o paciente sentado, colocar o goniômetro na frente da patela (Fig. 13.23). 
Orientá-lo a rodar medialmente a perna, enquanto um braço do goniômetro segue a 
perna (Fig. 13.24). 

Variação normal (2) 

A variação normal é 44 ± 4,8° ou mais a partir de O ou posição neutra. 

Músculos 

Glúteo máximo 
Obturador interno, externo 
Quadrado femoral 
Piriforme 
Gêmeo superior, inferior 
Sartório 
Glúteo médio 

Figura 13.23 

Suprimento nervoso 

Glúteo inferior 
Obturatório 
N. para o quadrado femoral 
L5,Sl,S2 
N. para o obturador interno 
Femoral 
Glúteo superior 

Figura 13.24 
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.... 
DISPLASIA CONGENITA DO QUADRIL 

Descrição clínica 

A displasia congênita do quadril é urna condição na qual a cabeça femoral é luxada 
para fora do acetábulo. A condição é frequentemente bilateral, e as meninas são afeta
das mais frequentemente do que os meninos. Corno o nome indica, a origem é, geral
mente, congênita. Corno urna regra, o acetábulo é raso ou mais vertical do que o nor
mal. O fêmur está frequentemente antevertido, e a cápsula articular do quadril pode 
estar frouxa. Conforme a criança cresce, o quadril torna-se menos flexível, e a capaci
dade de reduzir a luxação é diminuída. Se o quadril estiver luxado, existe abdução li
mitada e um encurtamento da extremidade. Se o apoio já tiver começado, o teste de 
Trendelenburg será positivo. Normalmente, a contração do músculo abdutor eleva o 
lado oposto da pelve. Se o quadril estiver luxado, esses músculos não trabalharão mais 
de maneira eficaz e, quando a criança se apoiar na perna afetada, o lado oposto da pel
ve se moverá para baixo. 
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Teste de AI/is (3) 

Procedimento 

Com o bebê em supino, flexionar os 
joelhos. Os pés do paciente devem 
estar próximos entre si na mesa (Fig. 
13.25). 

Explicação 

Uma diferença na altura dos joelhos 
indica um teste positivo. Um joelho 
encurtado no lado afetado indica lu- Figura 13.25 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

xação posterior da cabeça femoral ou diminuição do comprimento tibial. Um joelho 
longo no lado afetado indica luxação anterior da cabeça femoral ou um aumento do 
comprimento tibial. 

Teste do clique de Ortolani (4) 
BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o bebê em supino, segurar ambas as coxas com os polegares nos trocânteres me
nores. Depois, flexionar e abduzir as coxas bilateralmente (Fig. 13.26). 

Explicação 

Um clique palpável e/ ou audível são os sinais de um teste positivo. O clique significa lu
xação da cabeça femoral para dentro ou para fora do acetábulo. 

Figura 13.26 
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Sinal da telescopagem (5) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com a criança em supino, flexionar o quadril suspeitado e o joelho em 90º. A seguir, 
segurar a coxa e empurrá-la posteriormente, em direção à mesa (Fig. 13.27) e, então, 
puxá-la anteriormente para longe da mesa (Fig. 13.28). 

; • 

Figura 13.27 

Figura 13.28 

Explicação 

Se a criança tiver um quadril luxado ou que 
tem potencial para se luxar, o movimento 
excessivo ou um clique ocorrerá com esse 
procedimento. Normalmente, pouco movi
mento ocorre quando essa ação é executa
da. Esse movimento excessivo é chamado 
de telescopagem. 
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FRATURAS DO QUADRIL 

Descrição clínica 

As fraturas do quadril ocorrem mais frequentemente em pacientes idosos, em geral 
como resultado de uma queda. Os tipos mais comuns de fraturas do quadril são as in
tertrocantéricas e as intracapsulares. A maioria das fraturas intertrocantéricas e do 
colo femoral não rompe o suprimento sanguíneo para a cabeça femoral. As fraturas 
intracapsulares rompem o suprimento sanguíneo para a cabeça femoral, o que pode 
levar a uma pseudoartrose ou necrose avascular. Nas fraturas do colo femoral, a extre
midade pode estar ligeiramente encurtada e externamente rodada. A osteoporose e a 
osteoartrite geralmente têm um papel significativo na região. Às vezes a fratura pode 
estar oculta, sem trauma, e pode aparecer somente com cintilografia óssea ou imagem 
de ressonância magnética (IRM). 

BPUS 

Teste de Anvil o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, percutir embaixo, no calcanhar, com o seu punho (Fig. 
13.29). 

Figura 13.29 
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Explicação 

Nota 

A percussão no calcanhar transfere golpes de compressão rápida e súbita para a arti
culação do quadril. A dor local na articulação de quadril após um trauma pode indi
car fratura da cabeça femoral ou patologia articular. 

A dor na coxa ou na perna secundária ao trauma pode indicar fratura femoral, tibial ou 
fibular. A dor no calcanhar pode indicar fratura do calcâneo. 

BPUS 

Teste do pulo (Teste do flamingo) (6) 1 1 1 

Figura 13.30 

o 1 2 3 4 

Procedimento 

Próximo ao paciente, orientá-lo a ficar em pé e, em se
guida, a pular sobre a perna afetada (Fig. 13.30). 

Explicação 

Esse teste também produz uma força de compressão 
na extremidade inferior e no quadril. A dor no qua
dril, na virilha ou anterior na coxa pode indicar fratu
ra de estresse no local da dor. 



Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos 395 

TESTES DE CONTRATURA DO QUADRIL 

Descrição clínica 

Urna contratura da articulação do quadril é urna condição de rigidez de tecidos mo
les que restringe o movimento articular. Isso pode ser causado por imobilização devi
do a espasticidade, paralisia, ossificação ou trauma ósseo ou articular. Urna articula
ção frequentemente movida é improvável que desenvolva deformidade de contratura. 
As contraturas ocorrem por perda de elasticidade, levando a um encurtamento fixo 
de tecidos moles. Os tecidos envolvidos podem incluir a cápsula articular, os ligamen
tos ou as unidades rniotendíneas. As contraturas de quadril são difíceis de tratar; por 
conseguinte, a prevenção por meio do movimento diário da articulação afetada é fun
damental para o tratamento de urna articulação contraturada. 

SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS 

• Articulação do quadril rígida 
• Amplitude de movimento do quadril limitada 
• Incapacidade de colocar a articulação na posição neutra 
• Dor na articulação do quadril com a movimentação 

Teste de Thomas (7) 

Procedimento 

Orientar o paciente em supino a aproximar 
cada joelho ao tórax, um de cada vez. Palpar 
os músculos quadríceps na perna não fle
xionada (Fig. 13.31). 

Explicação 

Se o paciente flexionar de forma involuntá
ria e significativa o joelho oposto e urna 
tensão for palpada, está indicada urna con
tratura em flexão do quadril (Fig. 13.32). Se 
não existir tensão no músculo reto femoral, 
a causa provável da restrição está na estru
tura da articulação do quadril ou na cápsu
la articular. 

Figura 13.31 

Figura 13.32 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

I 

\ 

--
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Teste de contratura do reto femoral (6) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente a ficar em supino na mesa de exames, com a perna para fora da 
mesa e flexionada em 90°. Orientá-lo a flexionar o joelho oposto até o próprio tórax 
e segurá-lo. Palpar os músculos do quadríceps da perna que está flexionada fora da 
mesa na busca de tensão (Fig. 13.33). 

Explicação 

Se o paciente estender involuntariamente o joelho da perna que está flexionada para 
fora da mesa e a tensão for palpada naquela coxa (Fig. 13.34), uma contratura em flexão 
do quadril é evidenciada. Se não existir tensão no músculo reto femoral, a causa prová
vel da restrição está na estrutura da articulação do quadril ou na cápsula articular. 

Figura 13.33 

.. ,.,.ç.,_ 

Figura 13.34 
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Teste de E/y (8) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente a ficar em prono na mesa de exames. Segurar o tornozelo dopa
ciente e flexionar passivamente o joelho até a nádega (Fig. 13.35). 

Explicação 

Se o paciente tiver um músculo reto femoral tenso ou uma contratura em flexão do 
quadril, o quadril do mesmo lado flexionará (Fig. 13.36), levantando a nádega da 
mesa. Essa flexão espontânea do quadril reduz a pressão de tração sobre o músculo 
reto femoral, induzida pela flexão passiva de joelho. 

Figura 13.35 

Figura 13.36 
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BPUS 

Teste de Ober (9) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente deitado de lado, abduzir a perna do paciente (Fig. 13.37) e, em segui
da, liberá-la (Fig. 13.38). Executar esse teste bilateralmente. 

Explicação 

O tensor da fáscia lata e o trato iliotibial abduzem o quadril. Se a perna falhar em des
cer com suavidade, suspeitar de contratura do músculo tensor da fáscia lata ou do tra
to iliotibial. 

Figura 13.37 

Figura 13.38 
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BPUS 

Teste do piriforme (10) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente a deitar sobre o lado oposto ao da perna que está sendo testada. 
Orientá-lo a flexionar o quadril em 60° com o joelho completamente flexionado (Fig. 
13.39). Com uma mão, estabilizar o quadril; com a outra mão, apertar o joelho para 
baixo (Fig. 13.40). 

Explicação 

Se o músculo piriforme esti
ver tenso, haverá dor quan
do o joelho for apertado, 
porque essa ação retesa adi
cionalmente o músculo piri
forme. Se aparecer a dor ciá
tica, o músculo piriforme 
pode estar apertando o ner
vo isquiático. Em 15o/o da 
população, o nervo isquiáti
co passa pelo músculo piri- Figura 13.39 
forme. 

Figura 13.40 
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- -LESOES GERAIS DA ARTICULAÇAO DO QUADRIL 

Descrição clínica 

O quadril é uma articulação de encaixe esférico, na qual a estabilidade é reforçada pela 
cápsula e pelos fortes ligamentos que cercam a articulação. A articulação é de carga e 
está sujeita a várias agressões e processos patológicos. Alguns dos problemas mais co
muns associados à articulação de quadril incluem osteoartrite, entorses, fraturas, lu
xações, bursite, tendinite, sinovite e necrose avascular da cabeça femoral. Os testes se
guintes ajudam a determinar se está presente uma lesão geral no quadril. A testagem 
diagnóstica adicional com base no desfecho desses testes pode ajudar a determinar a 
patologia exata. 

BPUS 

Teste de Patrick (Faber) (11) 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, flexionar a perna e colocar o pé sobre a mesa. Segurar o 
fêmur e pressioná-lo no acetábulo (Fig. 13.41).A seguir, cruzar a perna do paciente no 
joelho oposto. Estabilizar a espinha ilíaca anterossuperior oposta e apertar o joelho do 
quadril que está sendo testado (Fig. 13.42). 

Figura 13.41 
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Explicação 

Esse teste força a cabeça femoral para dentro 
da cavidade acetabular, dando congruência 
máxima às superfícies articulares. A dor no 
quadril indica um processo inflamatório na 
articulação do quadril. A dor secundária ao 
trauma pode indicar urna fratura na cavidade 
acetabular, na borda da cavidade acetabular ou 
no colo femoral. A dor pode também indicar 
necrose avascular da cabeça femoral. Faber sig
nifica flexão, abdução e rotação externa. Essa é 
a posição do quadril quando o teste começa. Figura 13.42 

Teste de Trendelenburg (12) 

Procedimento 

o 

_, 

BPUS 

1 1 1 
1 2 3 4 

Com o paciente em pé, segurar a cintura dele e colocar os seus polegares na espinha 
ilíaca posterossuperior de cada ilíaco. A seguir, instruir o paciente a flexionar urna 
perna de cada vez (Fig. 13.43). 

Explicação 

Quando o paciente está de pé com urna 
perna flexionada, o paciente é suporta
do por urna articulação de quadril com 
os seus ligamentos e músculos associa
dos intactos naquele lado. Se o paciente 
não puder ficar sobre urna perna por 
causa de dor e/ ou porque a pelve opos
ta cai ou falha em levantar, isso é consi
derado um teste positivo. Esse resulta
do pode indicar um músculo de glúteo 
médio fraco no lado oposto da flexão 
do quadril e serve para testar a integri
dade da articulação do quadril e mus
culatura e ligamentos associados no 
lado oposto da flexão do quadril. Um 
desfecho positivo desse teste frequente
mente indica urna patologia da articu
lação do quadril. 

{ 

• 

Figura 13.43 
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Teste do quadrante (13) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, flexionar o quadril do paciente em 90°, flexionar comple
tamente o joelho e rodar internamente o quadril (Fig. 13.44). Se for constatado que 
não há lesão ou patologia no joelho do paciente, aplicar pressão para baixo e lateral 
no joelho (Fig. 13.45). 

Explicação 

Esse teste é similar ao teste de Patrick, estressando o aspecto anteromedial e postero
lateral da cápsula articular. A dor e/ ou uma sensação de rangido significa um teste po
sitivo. Esse resultado pode indicar um processo inflamatório na junção acetabular, 
como osteoartrite. A dor secundária ao trauma pode indicar fratura da cavidade ou 
borda acetabular. 

Figura 13.44 

Figura 13.45 
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Teste de Laguerre (14) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, flexionar o quadril e o joelho em 90º. Rodar a coxa exter
namente. Apertar o joelho para baixo com uma mão e puxar o tornozelo com a outra 
mão (Fig. 13.46). 

Explicação 

Esse teste força externamente a cabeça 
do fêmur na cavidade acetabular, es
tressando o aspecto anterior da cáp
sula articular. Ele pode indicar um 
processo inflamatório na junção ace
tabular, como a osteoartrite. A dor 
secundária ao trauma pode indicar 
uma fratura da cavidade ou borda 
acetabular. 

Teste de Hibb 

Figura 13.46 

Ver a seção sobre lesões gerais da articulação sacroilíaca no Capítulo 12. 
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-PALPAÇAO 

Aspecto anterior 

Pateta, tendão do quadríceps femoral e ligamento patelar .li 
Anatomia descritiva 

O tendão suprapatelar ancora superiormente a patela ao aspecto anterior do joelho. 
Esse tendão é uma extensão do músculo quadríceps e tem continuidade inferiormen
te, como o ligamento patelar (Fig. 14.1). O ligamento patelar é grosso, forte e contí
nuo com a cápsula fibrosa da articulação de joelho e insere-se na tuberosidade da tí
bia. Essas estruturas, que são superficiais e facilmente palpáveis, funcionam como 
uma alavanca para estender a perna quando o músculo quadríceps contrai. 

Patela --+----/! 

Ligamento 
colateral lateral 

Tuberosidade 
da tíbia 

Figura 14.1 
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~--Vasto intermédio 
(linha pontilhada 
- sob múscu lo/ 
tendão) 

Músculo 
quadríceps 
femora l 
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Procedimento 

Com o paciente em supino e o joelho estendido, palpar a patela e suas margens (Fig. 
14.2). É importante observar qualquer sensibilidade dolorosa, inflamação, diferenças 
de temperatura e/ ou aspereza. A sensibilidade dolorosa e a dor do trauma direto po
dem indicar contusão periosteal ou fratura da patela. O edema e o aumento da tem
peratura indicam bursite pré-patelar. A aspereza nas margens da patela pode indicar 
condromalacia patelar ou degeneração da superfície posterior da patela. 

A seguir, palpar o tendão do quadríceps femoral (Fig. 14.3). A sensibilidade do
lorosa pode indicar uma tendinite causada por esforço repetitivo ou distensão resul
tante de estresse excessivo. Continuar a palpação em direção inferior da patela, que é 
o ligamento patelar. Palpar do ápice da patela, que é a margem inferior, até o tubércu
lo da tíbia, que é a inserção do ligamento patelar (Fig. 14.4). Verificar se há qualquer 
dor, sensibilidade dolorosa, edema ou diferença de temperatura. Quaisquer desses 
achados podem indicar entorse ligamentar. Se os sintomas forem na tuberosidade da 
tíbia, suspeitar da doença de Osgood-Schlatter, em que um aumento da tuberosidade 
da tíbia, no adolescente e no adulto jovem, é comum. 

Figura 14.2 Figura 14.3 

Figura 14.4 
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Bolsa anterior do joelho 

Anatomia descritiva 

As bolsas clinicamente importantes no aspecto anterior do joelho são a bolsa supra
patelar, a bolsa pré-patelar, a bolsa infrapatelar superficial e a bolsa infrapatelar pro
funda (Fig. 14.5). A bolsa suprapatelar, uma extensão da cápsula sinovial, fica entre o 
fêmur e os tendões do quadríceps femoral e permite o movimento do tendão do qua
dríceps sobre a extremidade distal do fêmur. A bolsa pré-patelar é superficial à patela, 
entre a pele e a superfície anterior da patela, e permite o movimento da pele sobre a 
patela subjacente. A bolsa infrapatelar superficial fica entre a tuberosidade da tíbia e a 
pele e permite a movimento da pele sobre a tuberosidade. A bolsa infrapatelar pro
funda fica entre o ligamento patelar e a tíbia e permite o movimento do ligamento pa
telar sobre a tíbia. 

Tendão do 
quadríceps femoral --r~ 

Bolsa 
pré-patelar 

Bolsa infrapatelar 
superficial 

Bolsa infrapatelar 
profunda 

Ligamento ~~~ 
patelar 

Tuberosidade -----"r:..,.

da tíbia 

Figura 14.5 
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ttW-- colateral 

medial 

Bolsa do pé 
• anser1no 

Inserção 
muscular do 

, . 
pe anser1no 
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Procedimento 

Palpar a bolsa suprapatelar acima da patela (Fig. 14.6). Observar qualquer espessamen
to, sensibilidade dolorosa ou diferença de temperatura. Esses sinais podem indicar bur
site na bolsa suprapatelar ou patologia no tendão do quadríceps femoral. A seguir, pal
par a bolsa pré-patelar, que fica superficial à patela (Fig. 14.7). Verificar se há qualquer 
espessamento, edema, sensibilidade dolorosa ou diferença de temperatura. Esses sinais 
podem indicar bursite pré-patelar (joelho da doméstica). Palpar a bolsa superficial e a 
bolsa infrapatelar profunda (Fig. 14.8). É importante observar qualquer espessamento, 
edema, sensibilidade dolorosa ou diferença de temperatura. Quaisquer desses sintomas 
podem indicar bursite infrapatelar ou patologia do ligamento patelar. 

Figura 14.6 Figura 14.7 

Figura 14.8 
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Músculo quadríceps femoral .li 
Anatomia descritiva 

O quadríceps femoral consiste em quatro músculos: reto femoral, vasto lateral, vasto 
medial e vasto intermédio (Fig. 14.9). A ação primária desses músculos é estender a 
perna na altura do joelho. Eles se unem para formar o tendão do quadríceps, que se 
insere na patela. 

Procedimento 

Palpar todo o comprimento do músculo quadríceps, procurando observar qualquer 
edema, sensibilidade dolorosa, diferença de temperatura, bem corno quaisquer mas
sas (Fig. 14.1 O). A sensibilidade dolorosa e/ ou o edema podem indicar distensão mus
cular ou hematoma. A sensibilidade dolorosa puntiforme no aspecto superior do 
músculo pode indicar pontos-gatilho ativos e irradiar a dor até o joelho. Urna massa 
dura secundária ao trauma pode indicar rniosite ossificante, que é urna ossificação no 
tecido muscular. 
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Figura 14.10 

Aspecto medial 

Côndilo femoral medial, platô tibial e linha articular .. 

Anatomia descritiva 

O côndilo femoral medial é urna proeminência óssea no aspecto medial do fêmur dis
tal, que é a inserção do ligamento colateral medial. O platô tibial medial e a linha ar
ticular são importantes referências palpáveis no aspecto medial do joelho. O aspecto 
medial do menisco está na linha articular, e o ligamento coronário insere o menisco 
ao platô tibial (Fig. 14.11). 
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Procedimento 

Com o joelho em 90° de flexão, palpar 
o côndilo femoral medial com os de
dos indicador e médio (Fig. 14.12). 
Observar qualquer sensibilidade dolo
rosa ou dor. Esses sinais podem indi
car entorse, avulsão ou calcificação 
(doença de Pellegrini-Stieda) do liga
mento colateral medial. A seguir, pal
par o platô tibial e a linha articular 
medial. Verificar se há qualquer sensi
bilidade dolorosa ou dor. Esses sinais 
podem indicar ruptura do menisco 
medial ou distensão do ligamento co-

, . 
ronar10. 

Ligamento colateral medial .li 
Anatomia descritiva 

Tendão do 

O ligamento colateral 
medial, ou colateral 
tibial, é uma banda 
forte, larga e achatada 
que se estende desde 
o epicôndilo medial 
do fêmur até o côndi
lo medial e aspecto 
medial e superior da 
tíbia (Fig. 14.13). Ele 
contribui para a esta
bilidade medial do jo
elho. Suas fibras estão 
inseridas no menisco 
medial e na cápsula 
fibrosa do joelho. 
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Procedimento 

Com o paciente em supino e a perna estendida, palpar o ligamento colateral medial 
desde o epicôndilo medial do fêmur até o côndilo medial da tíbia com os dedos indi
cador e médio (Fig. 14.14). É importante observar qualquer dor, sensibilidade dolo
rosa ou defeito no ligamento. A dor e a sensibilidade dolorosa podem indicar estira
mento ligamentar. Um déficit secundário ao trauma pode indicar ruptura do liga
mento, que está habitualmente associada a dano capsular e meniscal. Um defeito no 
epicôndilo femoral medial ou no côndilo tibial medial é indicativo de fratura-avulsão 
secundária ao trauma. 

Figura 14.14 

Aspecto lateral 

Côndilo femoral lateral e linha articular 

Anatomia descritiva 

O côndilo femoral lateral é uma proeminência óssea no aspecto lateral do fêmur dis
tal, que é a inserção do ligamento colateral lateral e do trato iliotibial. Essa estrutura é 
importante para a estabilidade lateral do joelho. A linha articular lateral é um impor
tante marco palpável no aspecto lateral do joelho. O aspecto lateral do menisco e o li
gamento coronário, que insere o menisco na tíbia, estão na linha articular (Fig. 
14.15). 

Procedimento 

Com o joelho em 90° de flexão, palpar o côndilo femoral lateral com os dedos indica
dor e médio (Fig. 14.16). Notar qualquer sensibilidade dolorosa ou dor. Esses sinais 
podem indicar entorse, avulsão ou calcificação do ligamento colateral lateral. A seguir, 
palpar a linha articular lateral. Observar qualquer sensibilidade dolorosa ou dor. Esses 
sinais podem indicar ruptura do menisco lateral ou distensão do ligamento coroná-

• rio. 
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Figura 14.16 

Ligamento colateral lateral e trato iliotibial 

Anatomia descritiva 

O ligamento colateral lateral é uma corda arredondada que se estende desde o epicôn
dilo lateral do fêmur até a cabeça da fíbula (Fig. 14.15). Essa estrutura é importante 
para a estabilidade lateral do joelho. Em contraste com o ligamento colateral medial, 
as fibras não estão inseridas no menisco. O tendão do músculo poplíteo passa profun
damente ao ligamento, separando-o do menisco do joelho. O trato iliotibial é uma 
continuação do músculo tensor da fáscia lata e insere-se no côndilo lateral da tíbia 
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(Fig. 14.17). Essa banda ajuda a manter o joelho estendido ao ficar em pé e é impor
tante para a estabilidade lateral do joelho. 

Procedimento 

1 • 
• 

I 
I 
j 

Com o paciente em supino ou sentado, orientá-lo a cruzar urna perna sobre a outra 
(Fig. 14.18). Com o dedo indicador e médio, palpar o ligamento colateral lateral da per
na cruzada a partir do epicôndilo lateral do fêmur até a cabeça da fíbula. Procurar per
ceber se há dor, sensibilidade dolorosa ou defeito. A dor e a sensibilidade dolorosa po
dem indicar entorse ou calcificação do ligamento. Um defeito secundário ao trauma 
pode indicar ruptura ou avulsão do ligamento colateral lateral. A seguir, palpar todo o 
comprimento do trato iliotibial, na metade entre o quadril e o joelho no aspecto lateral 
até o côndilo lateral da tI'bia (Fig. 14.19). Verificar se há qualquer dor, sensibilidade do
lorosa ou defeitos do trato iliotibial. A dor e a sensibilidade dolorosa podem indicar dis
tensão. Um defeito secundário ao trauma pode indicar ruptura ou avulsão a partir do 
côndilo lateral da tíbia. 

Crista ilíaca 
ir------H~ 

anterior 
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Músculo 
1i-1r---+-.~ tensor d a 

fáscia lata 

Epicôndilo 
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Figura 14.18 

Figura 14.17 Figura 14.19 
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Aspecto posterior 

Fossa poplítea e estruturas associadas .. 

Anatomia descritiva 

A fossa poplítea é cercada pelo tendão do bíceps femoral na borda superolateral e pe
los tendões do semimembranáceo e semitendíneo na borda superomedial. As bordas 
inferiores estão limitadas pelas duas cabeças do músculo gastrocnêmio. O nervo tibial 
posterior, a artéria poplítea e a veia poplítea cruzam a fossa poplítea (Fig. 14.20). 

Músculo 
semitendíneo 

~_,,.J 
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Procedimento 

Com o joelho ligeiramente flexionado, palpar a fossa poplítea na busca de edema ou 
sensibilidade dolorosa (Fig. 14.21). Esses sinais podem indicar um cisto de Baker, que 
é um divertículo de pressão do saco sinovial, saliente por meio da cápsula articular do 
joelho. A seguir, palpar o tendão do bíceps femoral (Fig. 14.22), o tendão do semi
membranáceo, o tendão do semitendíneo (Fig. 14.23) e ambas as cabeças do músculo 
gastrocnêmio (Fig. 14.24) na busca de sensibilidade dolorosa, edema e continuidade. 
Essa sensibilidade dolorosa e o edema podem indicar distensão dos respectivos ten
dões ou músculos. A perda da continuidade pode indicar avulsão dos respectivos 
músculos ou tendões. 

Figura 14.21 Figura 14.22 

Figura 14.23 Figura 14.24 
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AMPLITUDE DE MOVIMENTO DO JOELHO 

Flexão (1) .li 

419 

Com o paciente em prono e a perna estendida, colocar o goniômetro no plano sagital 
com o centro na articulação do joelho (Fig. 14.25). Instruir o paciente a flexionar a 
perna até onde for possível, enquanto ela é seguida com um braço do goniômetro 
(Fig. 14.26). 

Variação normal (2) 

A variação normal é 141 ± 6,5° ou mais a partir de O ou posição neutra. 

Músculos 

Bíceps femoral 
Semimembranáceo 
Semitendíneo 
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Sartório 
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Gastrocnêmio 
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Figura 14.25 

Figura 14.26 
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Extensão (1) .li 
Com o paciente sentado e o pé apoiado no chão, colocar o goniômetro no plano sagi
tal com o centro no joelho (Fig. 14.27). Instruir o paciente a estender a perna até onde 
for possível, enquanto ela é seguida com um braço do goniômetro (Fig. 14.28). Vale 
ressaltar que esse teste deve começar com a perna em 90° de flexão, e o joelho deve ser 
extendido até O ou posição neutra. 

Variação normal ( 2) 

A variação normal é de O± 2°. 

Músculos 

Reto femoral 
Vasto medial 
Vasto intermédio 
Vasto lateral 

Figura 14.27 

Figura 14.28 
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INSTABILIDADE MENISCAL 

Descrição clínica 

Os meniscos são discos de fibrocartilagem em forma de C que estão interpostos entre 
os côndilos do fêmur e a tíbia. As funções do menisco são muitas. Sua função primá
ria é a transmissão de carga ou do peso, e a função secundária é a absorção de choques 
durante a marcha. Acredita-se também que os meniscos contribuam para a estabili
dade e lubrificação articular. Por fim, em virtude das terminações nervosas nos cor
nos anteriores e posteriores, a propriocepção fornece um mecanismo de reforço da 
posição articular. 

A ruptura ou perda dos meniscos, parcial ou completa, dificulta a sua capacida
de de funcionar e predispõe a articulação a alterações degenerativas. A lesão de torção 
no joelho com o pé em posição de carga é a lesão mais comum do menisco. Em fun
ção de os 20o/o externos dos meniscos terem um suprimento vascular, as lesões perifé
ricas podem cicatrizar. Os 80o/o internos dos meniscos são avasculares, de forma que 
as lesões internas meniscais raramente cicatrizam. 

Teste de compressão de Apley (3) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em pro no flexionar a perna a 90°. Estabilizar a coxa do paciente com 
o seu joelho. Segurar o tornozelo do paciente e fazer pressão para baixo enquanto 
roda internamente (Fig. 14.29) e externamente (Fig. 14.30) a perna. 

Explicação 

Os meniscos, que são discos fibrocartilaginosos assimétricos, separam os côndilos ti
biais dos côndilos femorais. Quando o joelho é flexionado, o menisco se distorce para 
manter a congruência entre os côndilos tibiais e femorais. A flexão do joelho aplica 
pressão para baixo com estresse de rotação interna e externa no menisco já distorcido. 
A dor ou crepitação em um dos lados do joelho indica lesão meniscal naquele lado. 
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Figura 14.29 

.... , ..... 
• 

" • 

Figura 14.30 

BPUS 

Teste de McMurray (4) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, flexionar a perna (Fig. 14.31). Rodar externamente a per
na, à medida que você a estende (Fig. 14.32); após, rodar internamente, conforme 
você estende (Fig. 14.33). 

Explicação 

A flexão e a extensão do joelho distorcem o menisco para manter a congruência entre 
os côndilos tibiais e femorais. A flexão e a extensão do joelho com rotação interna e 
externa provocam ainda mais estresse no menisco já distorcido. Um clique palpável 
ou audível indica lesão meniscal. 
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Figura 14.31 

Figura 14.32 

Figura 14.33 
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Teste de retorno (5) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, instruí-lo a flexionar a perna. Quando a perna é flexiona
da, colocar sua mão em torno do calcanhar do paciente (Fig. 14.34) e orientá-lo are
laxar os músculos e permitir que o joelho abaixe (Fig. 14.35). 

Explicação 

A extensão do joelho acarreta rotação medial do fêmur sobre a tíbia. Se o menisco es
tiver lesionado, a rotação do fêmur sobre a tíbia pode ser bloqueada, e o paciente pode 

Figura 14.34 

Figura 14.35 

v 
r' 

não ser capaz de estender completamente o joelho. 
Uma sensação de final de movimento elástica na exten
são completa também é um sinal positivo. 
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Teste do deslocamento doloroso de Steinman (6) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, flexionar o quadril e o joelho em 90°. Colocar o dedo po
legar e o indicador sobre as linhas articulares medial e lateral do joelho, respectiva
mente (Fig. 14.36). Com a sua mão oposta, segurar o tornozelo do paciente e, alterna
damente, flexionar e estender o joelho, enquanto toda a linha articular é palpada (Fig. 
14.37). 

Explicação 

Quando o joelho é estendido, o menisco move-se anteriormente; e quando o joelho é 
flexionado, o menisco move-se posteriormente. Se a dor parecer movimentar-se ante
riormente quando o joelho é estendido, ou posteriormente quando o joelho é flexio
nado, suspeitar de ruptura ou lesão do menisco. 

Figura 14.36 

Figura 14.37 
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Teste do retrocesso do menisco (7) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, quadril e perna flexionados em 90°, palpar o menisco na 
linha articular medial, anterior ao ligamento colateral medial. Com a mão oposta, ro
dar a perna medialmente e lateralmente, observando se o menisco que você está pal
pando ainda está presente ou desapareceu (Figs. 14.38 e 14.39). 

Explicação 

Quando o joelho é flexionado em 90°, o fêmur deve rodar medialmente sobre a tíbia. 
Se o menisco não desaparecer quando você estiver rodando a perna, suspeitar de um 
menisco rompido, porque a rotação da tíbia é bloqueada. 

Figura 14.38 

Figura 14.39 
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Teste de Helfet modificado (7) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, com o pé sobre o chão, notar a localização da tuberosidade 
da tíbia em relação à linha média (Fig. 14.40). Estender passivamente a perna dopa
ciente e novamente observar a localização da tuberosidade da tíbia em relação à pate
la (Fig. 14.41). 

Explicação 

No joelho normal, a tuberosidade da tíbia está na linha média quando o joelho está 
em 90° de flexão. Quando o joelho é estendido, a tuberosidade da tíbia move-se ali
nhada com a borda lateral da patela. Se isso não ocorrer, suspeitar de uma ruptura do 
menisco, porque a rotação da tíbia está bloqueada. 

• 

Figura 14.40 Figura 14.41 
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Sinal poplíteo de Cabot (8) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, orientá-lo a abduzir a coxa e cruzar a perna sobre o joe
lho afetado (Fig. 14.42). Segurar o tornozelo com uma mão, e com a outra mão pal
par a linha articular com o polegar e o indicador (Fig. 14.43). Pedir ao paciente que 
estenda o joelho isometricamente contra a sua resistência. 

Explicação 

A resistência à extensão do joelho na posição de figura de quatro força o menisco. A 
dor na linha articular indica ruptura ou patologia do menisco. 

Figura 14.42 

• 

Figura 14.43 
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Sinal de Bohler (8) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, estabilizar a coxa medial com uma mão e colocar uma 
força em valgo sobre o aspecto lateral da perna com a mão oposta (Fig. 14.44). A se
guir, estabilizar o joelho lateral e colocar uma força em varo no aspecto medial da per
na (Fig. 14.45). 

Explicação 

Nota 

A colocação de uma pres
são lateral ou medial so
bre o joelho causa distra
ção da cápsula articular e 
do menisco no lado opos
to da pressão. A dor no 
lado oposto da pressão ar
ticular pode indicar uma 
lesão da cápsula articular 
ou do menisco. 

Figura 14.44 

Esse teste é similar ao teste de estresse em adução e abdução para defeitos do ligamen
to colateral. Se esse teste for positivo, avaliar a presença de defeito do ligamento cola
teral oposto ao lado da pressão. 

Figura 14.45 
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Teste do atrito mediolateral de Anderson (9) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, segurar a perna do joelho afetado e colocá-la entre o tron
co e o braço. Com o polegar e dedo indicador oposto, palpar as linhas articulares an
terolateral e medial. Colocar um estresse em valgo sobre o joelho, conforme ele é pas
sivamente flexionado (Fig. 14.46) e um estresse em varo no joelho, conforme ele é 

.. 

Figura 14.46 

' 

.. ±& 

Figura 14.47 

passivamente estendido (Fig. 14.47). Usar 
um movimento circular e aumentar os es-
tresses em valgo e varo depois de cada cír
culo completo. 

Explicação 

Esse movimento força o menisco no lado 
medial com estresse em valgo e no lado la
teral com estresse em varo. A dor e/ ou 
crepitação ao movimento pode indicar 
ruptura ou patologia do menisco. 
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Teste de Thessa/y (Teste do disco) (10) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em pé, pegar as mãos do paciente. Instruir o paciente a flexionar o jo
elho afetado em 20 graus (Fig. 14.48) e a rodar o corpo para a direita (Fig. 14.49A) e 
para a esquerda (Fig. 14.49B). Repetir o teste três vezes. Após, executar o mesmo pro
cedimento, mas dessa vez orientar o paciente a flexionar o joelho em 5 graus (Fig. 
14.50). 

Explicação 

A rotação do corpo com o pé estável cria uma força rotacional induzida pelo movi
mento no joelho, que agravará um menisco rompido. A dor ou o desconforto na linha 
articular ou a sensação de bloqueio ou limitação podem ser indicativos de menisco 
rompido. 

Figura 14.48 
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Figura 14.49 A Figura 14.49 B 

Figura 14.50 
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TESTES PARA PREGAS SINOVIAIS 

Descrição clínica 

A prega sinovial é uma prega redundante no revestimento sinovial do joelho, 
estendendo-se desde o coxim gorduroso medialmente, sob o tendão do quadríceps 
superiormente, até o retináculo lateral (Fig. 14.51). Essa prega pode ficar inflamada, 
espessada e/ou fibrótica por trauma ou esforço repetitivo, resultando em sintomas clí
nicos. Se a prega estiver inflamada, um problema patelofemoral mais complexo pode 
estar presente. 

• 

' ' ' 
Figura 14.51 
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BPUS 

Teste da prega mediopatelar (11) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, flexionar a perna afetada em 30°. Com a outra mão, mo
ver a patela medialmente (Fig. 14.52). 

Explicação 

O movimento da patela medialmente, com a perna em 30° de flexão, pinça a prega en
tre o côndilo femoral medial e a patela. A dor pode indicar que a prega está aderida à 
patela e inflamada. A prega é o remanescente de um septo embrionário que compõe a 
cápsula articular do joelho. 

Figura 14.52 
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Teste da prega de Hughston (12) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, segurar a perna do paciente. Flexionar e rodar medial
mente a perna. Com a mão oposta, mover a patela medialmente, com o calcanhar em 
sua mão, e palpar o côndilo femoral medial com os dedos da mesma mão (Fig. 14.53). 
Flexionar e estender o joelho, buscando algum estalido na banda da prega sob seus de
dos (Fig. 14.54). 

Explicação 

O estalido sob seus dedos pode indicar que a prega está inserida na patela, e que pode 
estar inflamada. A incidência da prega patelar varia entre 18 e 60o/o da população, de 
acordo com diferentes autores. 

' 

Figura 14.53 

Figura 14.54 
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INSTABILIDADE LIGAMENTAR 

Descrição clínica 

Os ligamentos são vitais para a estabilidade do joelho. Os principais ligamentos do jo
elho são o cruzado anterior e posterior e os ligamentos colaterais medial e lateral (Fig. 
14.55). As lesões ligarnentares estão entre os distúrbios mais graves do joelho. Um re
tardo no diagnóstico e tratamento pode levar a um joelho cronicarnente instável, que 
predispõe à degeneração precoce. A instabilidade ligarnentar frequentemente ocorre 
devido a um estresse traumático no joelho, enquanto este sustentava carga. Um es
tresse em valgo pode distender ou romper o ligamento colateral medial. Um estresse 
em varo pode distender ou romper o ligamento colateral lateral. Ambos desses estres
ses, com urna força rotacional, também podem distender ou romper os ligamentos 
cruzados anterior e/ou posterior. 

SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS 

• Dor no joelho 
• Amplitude de movimentos limitada 
• Dificuldade em sustentar o peso corporal no estágio agudo 
• Derrame articular 
• Falseias do joelho; joelho instável crônico 
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lateral 

Fíbula 

w •• ' 

I'' 

'' 1 

1 

.'1 
' ' 

' . 1 '1 ,,. 
r 
1 
•I 

1 

Figura 14.55 

• • 

I' 

.... 

r 

Tíbia 

Ligamento 
cruzado 

posterior 

Ligamento 
cruzado 
anterior 

Ligamento 
~ / .. -r--- colateral 

Fêmur , • i 1 medial l . J 

• 

. ) 

. _..,,/_1 . l 
1 ' .. 

ÍI 

• 

, ' • 



Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos 437 

BPUS 

Sinal da gaveta (13-15) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, flexionar a perna e colocar o pé sobre a mesa (Fig. 14.56). 
Segurar atrás do joelho flexionado e puxar (Fig. 14.57) e empurrar (Fig. 14.58) a perna. 
Os tendões isquiotibiais devem estar relaxados para que esse teste seja preciso. 

Figura 14.56 

Figura 14.57 

Figura 14.58 
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Explicação 

Se houver mais de 5 mm de movimento tibial no fêmur quando a perna for puxada, 
pode haver lesão ou ruptura em algum grau de uma ou mais das seguintes estruturas: 

• Ligamento cruzado anterior (Fig. 14.59) 
• Cápsula posterolateral 
• Cápsula posteromedial 
• Ligamento colateral medial (se mais de 1 cm de movimento) 
• Trato iliotibial 
• Ligamento oblíquo posterior 
• Complexo arqueado-poplíteo 

Vista frontal 

Ligamento 
cruzado 
posterior 

~· Ligamento 
cruzado 

\ 

l ' . \ 
' \ ,. 

·- ) 

~ J 
l 

·' 

Vista lateral 

Normal Com ruptura de ligamento 

Figura 14.59 
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Se ocorrer movimento excessivo quando a perna for empurrada, pode haver le
são de uma das seguintes estruturas: 

• Ligamento cruzado posterior (Fig. 14.60) 
• Complexo arqueado-poplíteo 
• Ligamento oblíquo posterior 
• Ligamento cruzado anterior 

~ Ligamento ~ cruzado 
anterior 

Ligamento 
cruzado 
posterior 

Vista posterior 

\ 1 

Normal 

Figura 14.60 
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Teste de Lachman (15) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino e o joelho em 30° de flexão, segurar a coxa do paciente 
com uma mão para estabilizá-la. Com a mão oposta, segurar a tíbia e puxá-la para a 
frente (Fig. 14.61). 

Explicação 

Se houver sensação amolecida e translação anterior da tíbia quando ela é movida para 
a frente, deve-se suspeitar de uma ruptura de qualquer dos seguintes ligamentos: 

• Ligamento cruzado anterior 
• Ligamento oblíquo posterior 

Figura 14.61 

Teste de Lachman invertido (8) 

Procedimento 

Esse é o teste mais confiável 
para verificar ruptura do ligamento 
cruzado anterior, pois o joelho não 
precisa ser flexionado em 90º (como 
no sinal da gaveta anterior), existe 
menos impacto meniscal e os isquio
tibiais têm menos probabilidade de 
espasmo. 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Com o paciente em prono, flexionar a perna a 30°. Com uma mão, estabilizar a coxa 
posterior, tendo a certeza de que os músculos isquiotibiais estejam relaxados. Com a 
mão oposta, segurar a tíbia e empurrá-la posteriormente (Fig. 14.62). 

Explicação 

A pressão posterior sobre a tíbia tensiona o ligamento cruzado posterior. A sensação 
de final de movimento mole e de translação posterior da tíbia indicam lesão ou rup
tura do ligamento cruzado posterior. 
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Figura 14.62 

Teste de S/ocum (16) 
BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, colocar o pé do paciente na mesa de exames em 30° de ro
tação interna. Estabilizar o pé do paciente com o seu joelho, segurar a tíbia com a sua 
mão e puxar a tíbia em sua direção (Fig. 14.63). 

Explicação 

Esse teste é similar ao sinal de gaveta anterior, exceto que nesse teste o pé fica em 30° 
de rotação interna. Se translação tibial e sensação de final de movimento mole ocor
rerem quando a tíbia é levada para a frente, suspeitar de instabilidade ou de ruptura 
de qualquer dos seguintes ligamentos: 

• Cruzado anterior 
• Cápsula posterolateral 
• Ligamento colateral fibular 
• Trato iliotibial 

Figura 14.63 



442 Joseph J. Cipriano 

Teste de Losee (17) BPUS 

1 1 1 

Procedimento 

Figura 14.64 

Explicação 

o 1 2 3 4 

Com o paciente em supino, segurar a 
perna do paciente com urna mão, 
rodá-la externamente e segurá-la con
tra seu abdome. Flexionar a perna em 
30° para relaxar os músculos isquioti
biais (Fig. 14.64). Com a mão oposta, 
segurar o joelho com o polegar atrás 
da cabeça fibular e os dedos sobre a 
patela. Aplicar força em valgo contra 
o aspecto lateral do joelho e pressão 
para a frente atrás da cabeça fibular, 
enquanto o joelho vai sendo estendi
do (Fig. 14.65). 

Rodar externamente a perna em 30° de flexão e aplicar urna força em valgo comprime 
a estrutura no compartimento lateral do joelho. Essa compressão pode acentuar a su
bluxação anterior da tíbia. Enquanto estende o joelho e aplica urna força em valgo, 
buscar um ressalto palpável. Esse ressalto pode indicar a subluxação anterior da tíbia, 
que é urna reprodução da experiência de instabilidade prévia do paciente. Indica lesão 
ou ruptura de urna ou mais das seguintes estruturas: 

• Ligamento cruzado anterior 
• Cápsula articular posterolateral 
• Complexo arqueado-poplíteo 
• Ligamento colateral lateral 
• Trato iliotibial 

, 

Figura 14.65 
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Teste da distração de Apley (18) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em prono, flexionar a perna a 90°. Estabilizar a coxa do paciente com 
o seu joelho. Puxar o tornozelo do paciente, enquanto é rodada internamente (Fig. 
14.66) e externamente (Fig. 14.67) a perna. 

Explicação 

A distração do joelho retira a pressão do menisco e põe tensão nos ligamentos colate
rais medial e lateral. A dor na distração indica lesão ligamentar inespecífica ou insta
bilidade. 

Figura 14.66 Figura 14.67 



444 Joseph J. Cipriano 

BPUS 

Teste de estresse em adução (5) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, estabilizar a coxa medial. Segurar a perna e empurrá-la 
medialmente (Fig. 14.68). Após, executar esse teste com o joelho em 20 a 30° de flexão 
(Fig. 14.69). 

Explicação 

Se a tíbia mover-se em uma quantidade medial excessiva para longe do fêmur (Qua
dro 14.1) quando o joelho estiver em extensão completa, pode haver ruptura de quais
quer dos seguintes ligamentos: 

• Ligamento colateral tibial 
• Ligamento meniscofemoral posterior 
• Cápsula medial posterior 
• Ligamento cruzado anterior 
• Ligamento cruzado posterior 

Se o anteriormente mencionado for positivo quando o joelho for flexionado em 
20 a 30°, quaisquer dos seguintes ligamentos podem estar instáveis: 

• Ligamento colateral tibial 
• Ligamento meniscofemoral posterior 
• Ligamento cruzado posterior 

Figura 14.68 

Figura 14.69 
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QUADRO 14.1 Escala de avaliação da estabilidade medial 

Grau O 
Grau 1+ 
Grau 2+ 
Grau 3+ 

Nenhuma abertura articular 
< 0,5 cm de abertura articular 
0,5 a 1 cm de abertura articular 
> 1 cm de abertura articular 

BPUS 

Teste de estresse em abdução (5) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, estabilizar a coxa lateral. Segurar a perna e empurrá-la la
teralmente (Fig. 14.70). Após, executar esse teste em 20 a 30° de flexão (Fig. 14.71). 

Explicação 

Se a tíbia mover-se em uma quantidade excessiva para longe do fêmur (Quadro 14.2) 
quando o joelho estiver em extensão completa, pode haver ruptura de quaisquer dos 
seguintes ligamentos: 

,.. p · • 

Figura 14.70 

Figura 14.71 
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• Ligamento colateral fibular 
• Cápsula posterolateral 
• Ligamento cruzado posterior 
• Ligamento cruzado anterior 

Se o anteriormente mencionado for positivo quando o joelho for flexionado em 
20 a 30°, então os seguintes ligamentos podem estar instáveis: 

• Ligamento colateral fibular 
• Cápsula posterolateral 
• Trato iliotibial 

QUADRO 14.2 Escala de avaliação da estabilidade lateral 

Grau O Nenhuma abertura articular 
Grau 1+ < 0,5 cm de abertura articular 
Grau 2+ 0,5 a 1 cm de abertura articu lar 
Grau 3+ > 1 cm de abertura articular 

-DISFUNÇAO PATELOFEMORAL 

A patela protege o aspecto anterior da articulação do joelho. Ela também funciona 
corno um fulcro que aumenta a vantagem mecânica do músculo quadríceps. A patela 
fica no sulco troclear. Com flexão e extensão normais, a patela alinha-se suavemente 
dentro do sulco. Muitas causas de dor e disfunção anterior do joelho podem ter ori
gem em urna anormalidade do alinhamento da patela no sulco troclear ou por trau
ma direto na patela. As anormalidades patelofernorais incluem fraturas, luxações, sín
drome de mau alinhamento, condrornalacia patelar e artrite patelofernoral. 



Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos 447 

Teste do atrito patelar .li BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, mover a patela medial e lateralmente, enquanto é feita 
uma pressão para baixo (Fig. 14.72). 

Explicação 

A dor sob a patela indica condromalacia patelar, artrite retropatelar ou fratura con
dral. A osteocondrite da patela também produz dor local. A dor sobre a patela pode 
indicar uma bursite pré-patelar. 

Figura 14.72 



448 Joseph J. Cipriano 

Teste da apreensão patelar (18) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, deslocar com a mão a patela lateralmente (Fig. 14. 73). 

Explicação 

Um olhar de apreensão na face do paciente e uma contração do músculo quadríceps 
indicam tendência crônica para luxação lateral da patela. A dor também está presente 
com esse teste. 

Figura 14.73 
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Teste de Dreyer 

Procedimento 

Com o paciente em supino, 
orientá-lo a levantar a per
na ativamente (Fig. 14.74). 
Se o paciente não puder le
vantar a perna, estabilizar o 
tendão do quadríceps logo 
acima do joelho. Nesse mo
mento, instruir o paciente a 
levantar a perna novamen
te (Fig. 14.75). 

Explicação Figura 14.74 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Se o paciente puder levantar a perna na segunda vez, suspeitar de fratura traumática 
da patela. O músculo reto femoral, que é um flexor primário do quadril, está inserido 
na patela pelo tendão do quadríceps. Se a patela estiver fraturada, o tendão do quadrí
ceps não fica estabilizado. A estabilização manual do tendão do quadríceps permite 
que ocorra a flexão do quadril. 

Figura 14.75 
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Teste de Waldron (19) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente na posição de supino, pressionar o joelho afetado com uma mão e fle
xionar passivamente o joelho com a outra mão (Fig. 14. 7 6). A seguir, instruindo o pa
ciente a ficar em pé, aplicar compressão na patela enquanto o paciente executa um 
agachamento (Fig. 14.77). 

Explicação 

A reprodução da dor e/ ou crepitação no joelho pode indicar uma patologia da articu
lação patelofemoral, como luxação patelofemoral, condromalacia patelar, artrite re
tropatelar ou fratura condral. 

Figura 14.76 Figura 14.77 
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DERRAME ARTICULAR NO JOELHO 

Descrição clínica 

O derrame no e em torno do joelho pode ser causado por trauma, infecção, doença 
articular degenerativa, artrite reumatoide, gota ou pseudogota. O fluido pode conter 
sangue, gordura, linfócitos e cristais como urato, pirofosfato e oxalato. A análise do 
derrame está além do escopo deste livro. Os seguintes testes físicos tentam determinar 
se há fluido presente em torno da articulação de joelho. Se o fluido estiver presente, 
você deve determinar, com base na história e nos achados clínicos do paciente, se a as
piração deve ser indicada. 

Teste do rechaço patelar .. 
BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com uma mão, circundar e apertar para baixo o aspecto superior da patela. Com a 
outra mão, empurrar a patela contra o fêmur com seu dedo (Fig. 14. 78). 

Explicação 

Se houver fluido presente no joelho, a patela se elevará quando a pressão for aplicada. 
Quando a patela é empurrada para baixo, atingirá o fêmur com golpe palpável. 

Figura 14.78 
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Teste da compressão (5) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, comprimir, deslizando o lado medial da patela em direção 
à bolsa suprapatelar duas ou três vezes com seus dedos e simultaneamente comprimir, 

& • 

Figura 14.79 

Teste da flutuação (5) 

Procedimento 

deslizando aspecto lateral da patela 
para baixo com a sua mão oposta 
(Fig. 14.79). 

Explicação 

Se uma onda de fluido sinovial esti
ver presente, ela se concentrará na 
borda inferior e medial da patela; 
subsequentemente, a área ficará 
edemaciada. 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Com o paciente em supino, segurar a coxa na bolsa suprapatelar com uma mão e se
gurar a perna logo abaixo da patela com a mão oposta (Fig. 14.80). Apertar para bai
xo alternadamente, primeiro com uma mão e depois com a outra. 

-

Figura 14.80 

Explicação 

Se o fluido sinovial estiver presen
te, você o sentirá flutuar alternada
mente sob sua mão. Essa flutuação 
indica derrame articular significa
tivo. 
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-PALPAÇAO 

Aspecto medial 

Maléolo medial e ligamento deltoide .. 

Anatomia descritiva 

O maléolo medial é a proeminência mais distal da tíbia. Envolve o aspecto medial do 
tálus e confere estabilidade óssea à articulação do tornozelo. O forte ligamento deltoi
de está inserido no maléolo, conectado a três ossos do tarso: tálus, navicular e calcâ
neo. O deltoide é um ligamento de quatro partes que é chamado de acordo com as 
suas inserções: tibionavicular; tibiotalar anterior e posterior; e tibiocalcaneano (Fig. 
15.1). O ligamento deltoide fortalece e fornece estabilidade medial à articulação do 
tornozelo e mantém os ossos calcâneo e navicular contra o tálus. Uma lesão comum é 
a forte eversão do pé, causando uma fratura com avulsão do ligamento deltoide no 
maléolo medial. 

Procedimento 

Com o pé elevado do paciente, palpar o maléolo medial e o ligamento deltoide na 
busca de sensibilidade dolorosa e/ou edema (Fig. 15.2). A sensibilidade dolorosa e/ou 
o edema secundário a um trauma podem indicar contusão periosteal, distensão ou 
avulsão do ligamento deltoide. 

' 

Ligamento 
deltoide 

Ligamento tibiotalar posterior 
Ligamento tibiocalcaneano 

Ligamento tibiotalar anterior 

Ligamento tibionavicular 

Maléolo 
medial 

' - ' - .... _ - - - ....... ~ 
~-- ~-

Figura 15.1 

- - , 

Ligamento calcaneonavicular plantar 

• . ' 

--

Ligamento 
talocalcaneano 
posterior 

- -- __ .. 
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Figura 15.2 

Tendões do tibial posterior, flexor longo 
dos dedos e flexor longo do hálux .li 
Anatomia descritiva 

O tendão do tibial posterior passa posteriormente ao maléolo medial e se insere na tu
berosidade do osso navicular (Fig. 15.3 ). A ação do músculo é fazer a flexão plantar do 
tornozelo e inverter o pé. O tendão do flexor longo dos dedos é posterior ao tendão ti
bial posterior; segue de perto a tíbia e passa atrás do maléolo medial (Fig. 15.3). Ele se 
insere nas falanges distais dos quatro dígitos laterais. A ação do músculo é fazer a flexão 
plantar do tornozelo e flexionar todas as articulações dos últimos quatro dedos do pé. O 
tendão do flexor longo do hálux fica posterior ao tendão do flexor longo dos dedos e 
passa posteriormente à articulação do tornozelo, não posterior ao maléolo medial. Ele 
se insere na base da falange distal do dedo maior do pé (Fig. 15.3). Sua função é flexio
nar o hálux. 

• 
1 
• 

-- - -

Figura 15.3 

' 

Tendão do tibial 
posterior 

Tendão do flexor 
longo dos dedos 

.~· :~. -!-- Artéria tibial posterior 

~ -- ----- -- . 



Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos 459 

Procedimento 

Para palpar o tendão do tibial posterior, inverter e fazer a flexão plantar do pé dopa
ciente. Palpar medialmente a parte posterior da tíbia até o maléolo medial (Fig. 15.4). 
Observar a continuidade do tendão e qualquer sensibilidade dolorosa ou edema. A 
sensibilidade dolorosa e/ou o edema podem indicar distensão secundária ao trauma 
ou tendinite. A perda de continuidade e um pé em valgo secundário a trauma podem 
indicar tendão rompido. 

Palpar o tendão flexor longo dos dedos, que fica posterior ao tendão tibial pos
terior. Com uma mão, resistir à flexão dos dedos do pé do paciente, e com a outra mão 
palpar o tendão (Fig. 15.5). Observar qualquer sensibilidade dolorosa, edema ou cre
pitação. Esses sinais podem indicar distensão ou tendinite. O tendão flexor longo do 
hálux não é palpável e não é descrito neste livro. 

Figura 15.4 

Figura 15.5 
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Artéria tibial posterior e nervo tibial .li 
Anatomia descritiva 

A artéria tibial posterior corre entre os tendões do flexor longo dos dedos e os múscu
los do flexor longo do hálux. Essa artéria é o principal suprimento sanguíneo do pé. 
O nervo tibial é um ramo do nervo isquiático. Esse nervo corre com a artéria tibial 
posterior, sob o retináculo flexor do tornozelo e posterior ao maléolo medial (Fig. 
15.6). O retináculo flexor pode se tornar constringido e causar déficit neurovascular 
no pé, similar ao túnel do carpo no punho. 

.. 

' 

. ' . , 
i . 

. ' . 
Tendão do flexor 

"3-'!L......f-- longo dos dedos 

~~ Nervo tibial posterior 

Tendão do flexor 
longo do hálux 

---
~~--------------.._---~-..;... --:--~-- . . - . -- --- - -- -

Figura 15.6 

Figura 15.7 

Procedimento 

Usando leve pressão com os dedos mé
dio e indicador, palpar a artéria tibial 
posterior (Fig. 15.7). Observar a ampli
tude e comparar bilateralmente. A dimi
nuição na amplitude de pulso pode in
dicar compressão da artéria tibial poste
rior. O nervo tibial é muito difícil de 
palpar e não é discutido neste livro. É 
um supridor nervoso importante para a 
sola do pé. 
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Aspecto lateral 

Maléolo lateral e ligamentos inseridos 

Anatomia descritiva 

O maléolo lateral é a protuberância na extremidade distal da fíbula. Três ligamentos 
clinicamente importantes estão inseridos no maléolo: 

• Ligamento talofibular anterior 
• Ligamento calcaneofibular 
• Ligamento talofibular posterior 

Esses ligamentos fornecem suporte lateral ao tornozelo, mas não são tão fortes 
quanto o ligamento deltoide no aspecto medial (Fig. 15.8). Eles estão propensos a 
rupturas nas lesões por inversão. 

1 ' 
• . 

• 

Ligamento tibiofibular anterior 
. \ 

& ' ' ' • 

. ' 
' 1 ' 

' 
Ligamento talofibular anterior ' ' 

1 
• 1 ' 

~· . 

1 

Ligamento 
tibiofibular 
posterior 

Ligamento 
talofi bular 
posterior 

Maléolo 
lateral 

Ligamento 
calcaneofibular 

.· 

Figura 15.8 Ligamento talocalcaneano lateral /,,,.~e:-hll,&{_ 

Procedimento 

Palpar o maléolo lateral com 
os dedos indicador e médio 
(Fig. 15.9). Observar qual
quer sensibilidade dolorosa 
e/ou edema. Esses sinais po
dem indicar contusão perios
teal, fratura, fratura-avulsão 
ou distensão por inversão de 
quaisquer dos ligamentos 
mencionados previamente 
devido ao trauma. Figura 15.9 
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Tendões do ti bular longo e do fibular curto 

Anatomia descritiva 

Os tendões fibulares andam juntos, atrás do maléolo lateral, e são mantidos no lugar 
pelo retináculo fibular (Fig. 15.10). A ação dos músculos inclui a flexão plantar e a 
eversão do pé. 

Procedimento 

O paciente deve estar em pé sem qualquer tipo de apoio; palpar atrás do maléolo la
teral com uma mão e, passivamente, inverter (Fig. 15.11) e everter (Fig. 15.12) o pé 
com a outra mão. Verificar se há sensibilidade dolorosa, edema ou estalo. A sensibili
dade dolorosa e/ou o edema podem indicar tenossinovite de algum ou de ambos os 
tendões. A sensibilidade dolorosa com estalo pode indicar defeito do retináculo fibu
lar, fazendo os tendões fibulares subluxarem ou luxarem. 

Tendão do calcâneo 
(calcaneano) --

Músculo e bainha -+1r.: 
do tibial posterior 

Bolsa superficial ---1-1-

Bolsa retrocalcaneana ~- --+-1-.1...._, 

Retináculo 
fibular superior 

Retináculo fibular inferior 

Figura 15.10 

--- Músculo tibial anterior 

' 

Retináculo flexor superior 

Retináculo flexor inferior 

Tendão do fibular acessório 
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Figura 15.11 

Aspecto anterior 

Tendões do tibial anterior, extensor longo 
do hálux e extensor longo dos dedos .li 
Anatomia descritiva 

Figura 15.12 

463 

O tendão do tibial anterior fica contra a superfície anterior da tíbia, sob o retináculo 
extensor. Ele se insere no osso cuneiforme medial e no primeiro rnetatarsal (Fig. 
15.13). Sua ação é fazer a dorsitlexão do tornozelo e a inversão do pé. O tendão do ex
tensor longo do hálux passa sob os retináculos extensores superior e inferior e se in
sere no aspecto dorsal do hálux (Fig. 15.13). A função do músculo é fazer a dorsitle
xão do tornozelo e a extensão do hálux. O tendão do extensor longo dos dedos fica la
teral ao tibial anterior e se insere nas falanges média e distal dos quatro dedos laterais 
do pé. Ele passa sob os retináculos tlexores superior e inferior (Fig. 15.13). Sua ação é 
fazer a dorsitlexão do tornozelo, a eversão do pé e a extensão dos quatro dedos late-

• ra1s. 

Procedimento 

Para palpar o tibial anterior, instruir o paciente a fazer a dorsitlexão e a inverção do 
pé. O tendão deve ficar proeminente. Palpar o tendão na busca de sensibilidade dolo
rosa puntiforme (Fig.15.14).A sensibilidade dolorosa pode ser causada por superpro
nação, especialmente em corredores. A tendinite ou urna distensão do tendão também 
podem estar presentes. Esse músculo e o tendão suportam o arco longitudinal do pé. 

Para palpar o tendão do extensor longo do hálux, instruir o paciente a estender 
o hálux (Fig. 15.15). O tendão deve ficar proeminente. Palpar o tendão na busca de 
sensibilidade dolorosa. Isso pode indicar tendinite ou distensão do tendão. 
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Para palpar o tendão do extensor longo dos dedos, instruir o paciente a estender 
os dedos. Palpar o tendão primeiro onde ele cruza o tornozelo (Fig. 15.16), e depois 
quando se divide em quatro partes (Fig. 15.17) que se inserem na falange média. A 
sensibilidade dolorosa pode indicar tendinite ou tenossinovite por esforço repetitivo, 
especialmente no corredor. 

Tendão do extensor 
longo dos dedos ~-+--+~ 

(e bainhas sinoviais) 

Maléolo lateral 

Tendões do 
extensor longo 

dos dedos 

Figura 15.13 

-+---fl~- Tibial anterior 

Retináculo 
extensor 

• superior 

~~ Maléolo medial 

Retináculo 
extensor 
inferior 

Tendão do 
+-i:r--+-- extensor 

longo do hálux 

. .lii-'~-+-~- Tendão do extensor 
curto do hálux 

• 

; " . r 
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' 

Figura 15.14 Figura 15.15 

Figura 15.16 Figura 15.17 
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Aspecto posterior 

Tendão do calcâneo, bolsa calcaneana e bolsa retrocalcaneana 

Anatomia descritiva 

O tendão do calcâneo se insere nos músculos gastrocnêmio e sóleo até o calcâneo. É o 
tendão mais forte do corpo, mas o mais frequentemente rompido. Duas bolsas circun
dam esse tendão: a bolsa calcaneana, que fica superficial ao tendão do calcâneo e debai
xo da pele; e a bolsa retrocalcaneana, que fica profunda ao tendão do calcâneo (Fig. 
15.18). Essas bolsas normalmente não são palpáveis, a menos que estejam inflamadas. 

Músculo sóleo -~.lft\ rl-*~~/J 

Tendão do 
fibular longo 

--+--~'--"' 

Tendão do 
fibular curto '""""'=~::: 

Tendão do calcâneo 
(calcaneano) 

--+--...... 

Múscu lo e bainha -+-t~ 
do tibia l posterior 11

•/N-
1 

Bolsa superficial --

Bolsa retrocalcaneana -+--1~"'' 

Retináculo 
fibular superior 

Retináculo fibular inferior 

Figura 15.18 

.........-.-- Músculo t ibial anterior 

Retináculo flexor superior 

Retináculo flexor inferior 

Tendão do fibu lar acessório 
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Procedimento 

Com o tornozelo em posição neutra, palpar o tendão do calcâneo com o polegar e o 
indicador (Fig. 15.19). A seguir, aplicar pressão de posterior para anterior no tendão 
do calcâneo com o polegar (Fig. 15.20). Analisar se há qualquer dor, sensibilidade do
lorosa, aumento na temperatura, edema, crepitação e/ou continuidade do tendão. 
Dor, sensibilidade dolorosa e aumento na temperatura podem indicar tendinite, dis
tensão ou ruptura parcial do tendão. A perda de continuidade do tendão pode indicar 
a sua ruptura completa. Isso é raro, mas pode afetar especialmente os pacientes com 
história de tendinite crônica do tendão do calcâneo. Dor, sensibilidade dolorosa e in
flamação profunda ao tendão do calcâneo podem indicar bursite retrocalcaneana. 
Dor, sensibilidade dolorosa e edema sobre o tendão do calcâneo e abaixo da pele in
dicam bursite calcaneana. 

Figura 15.19 Figura 15.20 
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AMPLITUDE DE MOVIMENTO DO TORNOZELO 

Dorsiflexão (1) .li 
Com o paciente em supino, colocar o goniômetro no plano sagital, com o centro no 
maléolo lateral (Fig. 15.21). Instruir o paciente a flexionar o pé para trás, seguindo o 
pé com um braço do goniômetro (Fig. 15.22). 

Variação normal ( 2) 

A variação normal é 13 ± 4,4° ou mais a partir de O ou posição neutra. 

Músculos 

Tibial anterior 
Extensor longo dos dedos 
Extensor longo do hálux 
Fibular acessório 

Figura 15.21 

Figura 15.22 

Suprimento nervoso 

Fibular profundo 
Fibular profundo 
Fibular profundo 
Fibular profundo 
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Flexão plantar(1) .. 

Com o paciente em supino, colocar o goniômetro no plano sagital, com o centro no 
maléolo lateral (Fig. 15.23). Instruir o paciente a flexionar o pé para a frente, seguin
do o pé com um braço do goniômetro (Fig. 15.24). 

Variação normal (2) 

A variação normal é 56 ± 6,1 º ou mais a partir de O ou posição neutra. 

Músculos 

Gastrocnêmio 
Sóleo 
Plantar 
Flexor longo dos dedos 
Fibular longo 
Fibular curto 
Flexor longo do hálux 
Tibial posterior 

Figura 15.23 

Figura 15.24 

Suprimento nervoso 

Tibial 
Tibial 
Tibial 
Tibial 
Fibular superficial 
Fibular superficial 
Tibial 
Tibial 
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Inversão (1) .li 
Com o paciente em prono e o joelho flexionado, colocar o inclinômetro na base do 
calcanhar e zerá-lo (Fig. 15.25). Orientar o paciente a inverter o pé; registrar a medi
da (Fig. 15.26). 

Variação normal ( 2) 

A variação normal é 37 ± 4,5° ou mais a partir de O ou posição neutra. 

Músculos 

Tibial posterior 
Flexor longo dos dedos 
Flexor longo do hálux 
Tibial anterior 
Extensor longo do hálux 

Figura 15.25 

Suprimento nervoso 

Tibial 
Tibial 
Tibial 
Fibular profundo 
Fibular profundo 

Figura 15.26 
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Eversão (1,2) .li 
Com o paciente em supino e o joelho flexionado, colocar o inclinômetro na base do 
calcanhar e zerá-lo (Fig. 15.27). Instruir o paciente a everter o pé; registrar a medida 
(Fig. 15.28). 

Amplitude normal 

A variação normal é 21 ± 5° ou mais a partir de O ou posição neutra. 

Músculos 

Fibular longo 
Fibular curto 
Fibular acessório 
Extensor longo do hálux 

Figura 15.27 

Suprimento nervoso 

Fibular superficial 
Fibular superficial 
Fibular profundo 
Fibular profundo 

Figura 15.28 
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INSTABILIDADE LIGAMENTAR 

Descrição clínica 

A articulação do tornozelo é formada por tíbia, fíbula e tálus, que são mantidos jun
tos por ligamentos que fornecem estabilidade e movimento articular. Esses ligamen
tos são os ligamentos talofibulares anterior e posterior, tibiofibular anterior, calcane
ofibular e deltoide (Fig. 15.29). Se algum desses ligamentos é rompido, a tíbia pode se 
separar da fíbula, e o tálus pode ficar instável. O grau de ruptura desses ligamentos de
termina o grau de instabilidade talar. A maior parte dessas lesões é relacionada aos es
portes, e o mecanismo mais comum de lesão é uma força de supinação ou inversão. 

Ligamento tibiofibular posterior 

Ligamento tib iofibular anterior 

Ligamento ta lofibular posterior 
1 

Ligamento talofibu lar anterior 

Ligamento talocalcaneano lateral Ligamento calcaneofibular 

• , 
l 

Ligamento deltoide 

~, 
r 1. 

) 

Ligamento talocalcaneano 
posterior 

Figura 15.29 

Ligamento t ibiofibular posterior 

Ligamento t ibiocalcaneano 

Ligamento t ibiotalar 
anterior 

Ligamento 
tibionavicu lar 

•• 

. ' 

Ligamento calcaneonavicu lar plantar 
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Isso ocorre quando o pé vira sob o tornozelo, depois de caminhar ou correr em super
fícies desiguais, ou ao sofrer uma torção com o pé invertido depois de um salto. O li
gamento mais comumente lesionado é o ligamento talofibular anterior. A frouxidão 
ou a instabilidade ligamentar podem levar a torções crônicas de tornozelo. 

Sinal da gaveta do pé (3) .. 
BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, estabilizar o tornozelo com uma mão. Com a mão opos
ta, segurar e pressionar posteriormente a tíbia (Fig. 15.30). A seguir, pegar o aspecto 
anterior do pé com uma mão e o aspecto posterior da tíbia com o outro, e puxar para 
a frente (Fig. 15.31). 

Explicação 

O deslocamento secundário ao trauma, quando a tíbia é empurrada, indica ruptura 
do ligamento talofibular anterior. O deslocamento quando a tíbia é puxada indica 
ruptura do ligamento talofibular posterior (Fig. 15.32). 

Figura 15.30 Figura 15.31 
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r 
• 

Ligamento talofibular posterior 

Ligamento talofibular anterior 

.. 

• 

. --~ . - . 
-- ."'-.À 

--- -
Figura 15.32 

Teste da estabilidade lateral (3) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, segurar o pé do paciente e fazer a inversão passiva (Fig. 
15.33 ). 

Explicação 

Se um deslocamento secundário ao trauma estiver presente, suspeitar de ruptura do 
ligamento talofibular anterior e/ou do calcaneofibular (Fig. 15.34). 
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Figura 15.33 

' 
) 1 

1 

Ligamento tibiofibular anterior 

Ligamento talofibular anterior 

--· 

-- -- -- -

Figura 15.34 
Ligamento talocalcaneano lateral 

Ligamento 
tibiofibular 
posterior 

Ligamento 
talofibular 
posterior 



476 Joseph J. Cipriano 

Teste da estabilidade medial (3) 

Figura 15.35 

Ligamento 
deito ide 

Ligamento tibiofibular posterior 
Ligamento tibiocalcaneano 

Ligamento tibiotalar anterior 

Ligamento tibionavicular 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, segurar o pé dopa
ciente e fazer a eversão passiva (Fig. 15.35). 

Explicação 

Se um deslocamento secundário ao trauma esti
ver presente, suspeitar de ruptura do ligamento 
deltoide (Fig. 15.36). 

• • 

,, 
• 

• 

' ,. 
' ' . 

• • 
1 

' 
\ 

' 

Ligamento 
. :: talocalcaneano 

posterior 

Ligamento calcaneonavicular plantar 

Figura 15.36 
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, , 
SINDROME DO TUNEL DO TARSO 

Descrição clínica 

A síndrome do túnel do tarso ocorre quando o nervo tibial posterior fica aprisionado 
em seu túnel, ao passar atrás do rnaléolo medial, para entrar no pé. O túnel pode es
tar comprimido intrinsecamente ou extrinsecarnente. As lesões expansivas respon
dem por 50o/o dos casos. O trauma direto e a dorsiflexão repetitiva representam urna 
porção significativa dos outros 50o/o. Um pé plano grave pode estirar indevidamente 
o nervo tibial posterior, causando a síndrome do túnel do tarso. Outras causas, corno 
calo ósseo, cisto gangliônico da bainha do tendão, liporna, exostose, plexo venoso in
gurgitado e pronação excessiva do retropé, devem ser investigadas. 

Teste do torniquete (4) 
BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Enrolar o manguito do esfigrnornanôrnetro em volta do tornozelo afetado e inflá-lo 
logo acima da pressão sanguínea sistólica do paciente. Segurar por 1 a 2 minutos (Fig. 
15.37). 

Figura 15.37 
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Explicação 

A síndrome do túnel do tarso é urna compressão do nervo tibial posterior, debaixo do 
retináculo flexor no tornozelo (Fig. 15.38). A compressão da área pelo manguito acen
tua o estreitamento do túnel, aumentando a dor do paciente. Se a dor for produzida ou 
a dor existente for exacerbada, averiguar se há comprometimento do túnel do tarso. 

r 
1 

"Túnel do tarso" 

- -
L./' ,/ . '-

, --~Z-'---- Figura 15.38 

Sinal de Tine/ do pé .li 

Figura 15.39 

Tendão do flexor 
longo dos dedos 

-H--1-- Artéria tibial posterior 

~++-- Nervo tibial posterior 
fttM-- Tendão do flexor 

longo do há lux 

~~~ Retináculo flexor 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Percutir a área sobre o nervo tibial posterior 
com um martelo de reflexos neurológicos (Fig. 
15.39). 

Explicação 

As parestesias irradiadas para o pé indicam ir
ritação do nervo tibial posterior, que pode ser 
causada por constrição no túnel do tarso. 
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- .... 
RUPTURA DO TENDAO DO CALCANEO 

Descrição clínica 

A ruptura do tendão do calcâneo geralmente ocorre em adultos entre 30 e 50 anos. É ha
bitualmente espontânea em atletas, que respondem pela maior parte dessas lesões. Para 
alguns autores, isso está relacionado à menor vascularização do tendão do calcâneo, 
conforme o paciente envelhece. O mecanismo que causa a ruptura é a dorsiflexão força
da do pé quando o sóleo e o gastrocnêmio se contraem. A ruptura habitualmente ocor
re de 2 a 6 cm da inserção do tendão do calcâneo. Conforme o aspecto proximal do ten
dão se retrai, habitualmente existe um defeito palpável do tendão. 

BPUS 

Teste de Thompson (5) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente em prono a flexionar o joelho. Apertar os músculos da panturrilha 
contra a tíbia e a fíbula (Fig. 15.40). 

Explicação 

Quando os músculos da panturrilha 
são apertados, os músculos gastrocnê
mio e sóleo contraem mecanicamen
te. Esses músculos estão inseridos no 
tendão do calcâneo, que, por sua vez, 
faz a flexão plantar do pé. Se o tendão 
do calcâneo estiver rompido, a con
tração dos músculos gastrocnêmio e 
sóleo não fará a flexão plantar do pé. 

Figura 15.40 
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Teste de percussão no tendão do calcâneo 

Procedimento 

Percutir o tendão do calcâneo com um martelo de reflexos neurológicos (Fig. 15.41). 

Explicação 

Nota 

A exacerbação da dor e perda da flexão plantar indicam ruptura do tendão do calcâ
neo. 

O paciente deve estar neurologicamente íntegro para que esse teste seja válido. 

Figura 15.41 



Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos 481 

Teste de Copeland (6) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente na posição de prono, instruí-lo a flexionar o joelho em 90°. Aplicar 
um manguito de esfigmomanômetro ao redor do meio da panturrilha. O manguito 
deve ser inflado até 100 mmHg e deve ser realizada a flexão plantar do tornozelo (Fig. 
15.42). Fazer a dorsiflexão passiva do tornozelo, pressionando a sola do pé (Fig. 
15.43 ). 

Explicação 

Se o tendão do calcâneo estiver intacto, a pressão do aparelho de pressão subirá para 
aproximadamente 140 mmHg. Se o tendão estiver rompido, haverá uma oscilação no 
esfigmomanômetro, mas sem aumento sustentável na pressão. 

Figura 15.42 

Figura 15.43 
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A insuficiência arterial periférica pode envolver ambas as extremidades superiores e 
inferiores. Pode ocorrer devido a obstrução, oclusão traumática, aterosclerose, diabe
tes, doença de Buerger ou fenômeno de Raynaud. Os pacientes que desenvolvem in
suficiência arterial geralmente demonstram um de três padrões clínicos: 

a) dígitos frios, cianosados, lívidos e/ou dolorosos (fenômeno de Raynaud) 
b) isquemia digital ou 
c) dor em cãibra ao exercício (claudicação) 

Existe habitualmente tempo prolongado de enchimento venoso após a elevação 
da extremidade. O fluxo prejudicado ou a insuficiência arterial podem ser adequados 
para servir as atividades metabólicas dos músculos em repouso, mas não mantêm a 
circulação necessária para as taxas metabólicas aumentadas ao exercício. Por conse
guinte, a testagern com exercícios, corno a flexão e a extensão dos braços e pernas ou 
o ato de caminhar, pode reproduzir os sintomas do paciente. O diagnóstico é baseado 
na combinação de exame físico e testagern diagnóstica vascular, corno angiografia, 
pletisrnografia, terrnografia e ultrassom vascular. 
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Teste de Buerger BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, instruí-lo a levantar uma perna de cada vez. O paciente 
deve fazer, consecutivamente, a dorsiflexão e a flexão plantar do pé elevado por um 
mínimo de 2 minutos (Figs. 16.1 e 16.2). A perna deve ser abaixada e pendurada no 
lado da mesa, com o paciente sentado (Fig. 16.3). 

Explicação 

.. 

A elevação e a flexão do pé diminuem o fluxo sanguíneo na extremidade inferior. 
Quando a perna é abaixada e pendurada para fora da mesa, ela e o pé devem se encher 
com sangue. Isso faz o pé adquirir uma cor rosada, e as veias se distendem. Esse pro
cesso leva menos de 1 minuto. Se levar mais tempo, o teste é positivo para um com
prometimento arterial da extremidade inferior . 

L-

Figura 16.1 Figura 16.2 Figura 16.3 
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BPUS 

Teste de Allen (1,2) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, ocluir as artérias radial e ulnar com ambos os polegares (Fig. 
16.4). Após, orientar o paciente a abrir e fechar a mão para expelir o sangue do tecido 
(Fig.16.5). Nesse ponto, instruí-lo a abrir a mão enquanto você libera a pressão na ar
téria radial (Fig. 16.6). Repetir o teste com a pressão liberada na artéria ulnar (Fig. 
16.7). 

Explicação 

A abertura e o fechamento consecutivos da mão diminuem o fluxo sanguíneo, cau
sando branqueamento. Quando a pressão em uma das artérias é liberada, a mão deve 
se encher com sangue, adquirindo cor rosada, e as veias distendem-se. Um atraso de 
mais de 10 segundos para a cor rosada retornar à mão indica insuficiência arterial ul
nar ou insuficiência arterial radial. A artéria que está sendo testada é aquela que não 
está sendo manualmente ocluída. 

Figura 16.4 Figura 16.5 

Figura 16.6 Figura 16.7 
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TROMBOSE VENOSA PROFUNDA 

A trombose venosa profunda (TVP) é a formação de um cordão de coágulo que habi
tualmente surge nas veias profundas dos músculos da panturrilha. Essa oclusão veno
sa resulta em edema e cianose dependente. A causa pode ser iatrogênica ou resultante 
de um trauma mecânico que feriu o endotélio das veias, hipercoagulabilidade associa
da a tumor maligno ou anticoncepcionais orais, ou a estase que ocorre com o repou
so prolongado no leito. Se não tratada, aproximadamente 20o/o dos trombos podem se 
estender para o sistema venoso proximal e criar um risco sério e até potencialmente 
fatal de embolia pulmonar: 90o/o dos êmbolos pulmonares originam-se no sistema ve
noso profundo das pernas. 

BPUS 

Sinal de Homan (3) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, fazer a dorsiflexão do pé e apertar a panturrilha (Fig. 
16.8). 

Explicação 

A dor profunda na parte posterior da perna ou na panturrilha pode indicar trornbo
flebite. A dorsiflexão do pé cria um alongamento dinâmico no músculo gastrocnêrnio 
e tensão nas veias profundas. A adição do aperto na panturrilha comprime o tecido 
circundante contra o trombo, estimulando urna resposta nociceptora. 
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Figura 16.8 

- -AVALIAÇAO DA AMPLIFICAÇAO SOMATOSSENSORIAL 

A amplificação somatossensorial é habitualmente uma representação errônea dos 
sintomas do paciente. É frequente em pacientes hipocondríacos, nos pacientes com 
distúrbio extremo de ansiedade ou na simulação para ganho secundário. É uma ava
liação muito difícil. Embora essa condição seja mais comum no contexto do seguro de 
trabalhadores e nos casos de lesão pessoal, o ganho secundário pode não ser somente 
financeiro. Pode ocorrer se os indivíduos desejaram uma atividade menos vigorosa no 
trabalho, pois podem ganhar controle sobre os colegas trabalhadores ou membros da 
família.A parte lesionada pode permitir que os outros façam o trabalho que o pacien
te normalmente faria. 

A possibilidade de ampliação de sintomas deve ser levantada quando discrepân
cias ou inconsistências importantes aparecerem na condição do paciente. Essas in
consistências são mais notadas na história e no exame físico. Alguns exemplos dessas 
• • A • 1ncons1stenc1as: 

a) queixas dramatizadas que são vagas ou globais 
b) excesso de ênfase em anormalidades da marcha ou posturais 
c) resistência para avaliação ou reabilitação e 
d) falta de motivação para desenvolver novas habilidades ou falta de cooperação com 

o tratamento. 

Uma vez que a informação tenha sido coletada, pode ser feita a determinação da 
ampliação dos sintomas. Isso é difícil, porque poucos casos de ampliação de sintomas 
são totalmente sem dor, ou há o medo de ser colocado em um trabalho visto como 
potencialmente prejudicial. As segundas opiniões são bastante úteis se você suspeitar 
de magnificação dos sintomas. A avaliação por mais de um médico é prudente nesses 
casos. 



488 Joseph J. Cipriano 

SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS 

• Discrepância entre a apresentação do paciente e o grau de dor relatada 
• Investigação negativa para problemas orgânicos por múltiplos médicos 
• Queixas dramatizadas que são vagas ou globais 
• Marcha ou postura com ênfase excessiva 
• Resistência à avaliação 
• Resistência à reabilitação 

BPUS 

Sinais de Waddell (3) 1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 1 (sensibilidade dolorosa não anatômica) 

Palpar a área da queixa com leve toque (Fig. 16.9). 

Explicação 

O paciente relata dor exagerada em resposta ao leve toque, e a distribuição não se cor
relaciona com estruturas anatômicas conhecidas. 

Procedimento 2 (sinal da simulação) 

Executar um teste de compressão foraminal (Fig. 16.1 O). Pode-se também executar 
uma manobra de simulação da rotação. Com o paciente em pé, estabilizar os quadris 
e instruir o paciente a rodar os seus ombros (Fig. 16.11). 

Figura 16.9 
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Explicação 

A execução de um teste de compressão foraminal deve causar somente dor ou descon
forto na coluna cervical ou nos ombros. Os pacientes que relatam dor lombar ou dor 
irradiada em toda a coluna são considerados um sinal positivo de simulação. Uma 
manobra de simulação de rotação não põe nenhuma força de torção na coluna torá
cica ou lombar; por conseguinte, a dor na coluna torácica ou lombar indica sinal po
sitivo de simulação. 

j 

' 

Figura 16.10 Figura 16.11 
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Procedimento 3 (sinal da distração) 

Executar um teste de elevação da perna reta com o paciente em supino (Fig. 16.12) e 
sentado (Fig. 16.13). 

Figura 16.12 

Figura 16.13 

Explicação 

Os pacientes com dor radicular 
verdadeira devem experimentar a 
irradiação em qualquer posição. Os 
pacientes com dor não orgânica 
podem não perceber que a exten
são passiva do joelho produz a 
mesma tensão nas raízes do nervo 
isquiático, por conseguinte falhan
do em relatar dor na posição senta
da. Isso é indicativo de um teste de 
distração positivo. 
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Procedimento 4 (distúrbio regional sensitivo ou motor) 

Executar a testagem dermatômica na área de queixa (ver Caps. 4 e 10) (Fig. 16.14). A 
seguir, fazer a testagem muscular correspondente à área de queixa (ver Caps. 4 e 1 O) 
(Fig. 16.15). 

Explicação 

A sensação anormal observada na distribuição não anatômica, como uma distribui
ção em meia ou em luva, é positiva para o sinal de Waddell de distúrbio sensitivo re
gional. Se durante o teste de força os músculos do paciente subitamente cedem de ma
neira não fisiológica, um sinal de Waddell de distúrbio motor regional está presente. 

Figura 16.14 Figura 16.15 
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Procedimento 5 (hiper-reação) 

Palpar ou examinar suavemente a área de queixa do paciente. 

Explicação 

A reação do paciente que seja fisicamente ou verbalmente imprópria ou teatral às for
mas de palpação leve ao exame é um sinal positivo. O examinador deve ter experiên
cias prévias com uma ampla variação de comportamentos normais de pacientes para 
distinguir o sinal. 

Discussão 

Embora esses cinco sinais sejam subjetivos, sua significância aumenta quando vários 
estiverem presentes. Pelo menos três sinais diferentes devem estar positivos para con
firmar a positividade dos critérios de Waddell. Os sinais devem ser observados duran
te um exame físico ortopédico e neurológico comum. 

Sinal de Hoover (4,5) BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, instruí-lo a elevar a perna afetada enquanto você coloca 
uma mão sob o calcanhar no lado não afetado (Fig. 16.16). 

Explicação 

O paciente que estiver aumentando os sintomas não elevará a perna afetada, e nenhu
ma pressão posterior será colocada no calcanhar não afetado. Se o paciente estiver ge
nuinamente tentando levantar a perna, mas não puder fazê-lo, você deve sentir a pres
são do calcanhar não afetado. 

Figura 16.16 
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Teste de Burn BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Orientar o paciente a ajoelhar-se na mesa de exames. Fazer o paciente curvar-se na 
cintura para tocar o chão, enquanto você estabiliza as pernas (Fig. 16.17). 

Explicação 

Os pacientes com dor lombar poderão executar esse teste, porque não envolve qual
quer atividade vigorosa das costas. O estresse é colocado nos músculos posteriores da 
perna. Se o paciente com dor lombar não puder executar o teste, suspeitar de magni
ficação dos sintomas. 

Figura 16.17 
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Teste de Magnuson BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente (que deve estar sentado) a apontar o local da dor (Fig. 16.18). A se
guir, distrair o paciente executando algum teste irrelevante. Após, orientá-lo a apontar 
novamente o local da dor (Fig. 16.19). 

Explicação 

O paciente com dor real apontará o local específico da dor em ambas as vezes. Opa
ciente que estiver magnificando os sintomas geralmente não indica o mesmo local 
duas vezes. 

Figura 16.18 Figura 16.19 



Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos 495 

Manobra de Mannkopf BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente sentado, obter a frequência de pulso em repouso (Fig. 16.20). A se
guir, massagear o local em que o paciente indica estar a dor, cutucando-o com seu 
dedo (Fig. 16.21). Após, medir novamente a frequência de pulso. 

Explicação 

O sistema simpático controla a vasoconstrição e a frequência cardíaca. Quando a área 
dolorosa é provocada, o paciente com dor verdadeira sofrerá um fenômeno de lutar 
ou fugir, aumentando a frequência cardíaca e a pressão sanguínea. No paciente que 
tem dor verdadeira, a frequência de pulso aumentará em 1 Oo/o ou mais. Essa reação é 
executada abaixo do nível consciente e não fica sob o controle do paciente. Se a fre
quência cardíaca não aumentar, o paciente pode estar magnificando os sintomas. 

Figura 16.20 Figura 16.21 
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- -IRRITAÇAO E INFLAMAÇAO DAS MENINGES 

Descrição clínica 

A irritação das meninges é urna condição local frequentemente causada por pressão 
mecânica em urna seção específica das meninges, corno um disco intervertebral her
niado, estenose vertebral ou tumor. A inflamação das meninges ou a meningite geral
mente é causada por infecção, seja bacteriana ou viral. Habitualmente se desenvolve 
por disseminação hernatogênica por meio da circulação sanguínea de um local infec
tado a distância ou por disseminação contígua de urna estrutura local, corno a naso
faringe. A infecção causa urna exsudação de células e proteínas no espaço subaracnói
deo. A reação meníngea espalha-se pelo sistema nervoso central (SNC), envolvendo a 
cobertura das meninges na medula espinal e do cérebro. 

SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS 

• Irritação meníngea 
Dor local no pescoço ou lombar 
Dor radicular em uma extremidade 
Diminuição ou perda da sensibilidade da extremidade 
Diminuição ou perda da função motora da extremidade 
Perda das funções da bexiga ou do intestino 

• Meningite 
Cefaleia violenta 
Pescoço rígido e doloroso 
Temperatura elevada 
Alteração do estado mental 

Teste de Kernig (6-8) 

Procedimento 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Com o paciente em supino, orientá-lo a flexionar o quadril e o joelho em 90°, com a 
perna paralela à mesa (Fig. 16.22). A seguir, orientar o paciente a estender o joelho no 
lado que está sendo testado (Fig. 16.23). 

Explicação 

Com o quadril e o joelho flexionados, o nervo isquiático e o saco dural estão relaxa
dos. A extensão do joelho põe tração no nervo isquiático, consequentemente sobre o 
saco dural ou nas meninges. A incapacidade de estender a perna ou a dor durante a 
extensão da perna indicam irritação meníngea ou envolvimento de raiz nervosa. 



Nota 
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Se a meningite bacteriana estiver presente, o paciente pode ter uma dor de cabeça que 
aumenta com movimentos súbitos do pescoço, rigidez do pescoço, rigidez nucal, além 
de temperatura elevada. Esse teste também produzirá dor radicular no paciente com 
radiculopatia isquiática. 

Figura 16.22 Figura 16.23 

Sinal de Brudzinski (9) 

Procedimento 

Com o paciente em supino, fle
xionar o pescoço deste até o tó
rax (Fig. 16.24). 

Explicação Figura 16.24 

A flexão do pescoço põe tração 
no saco dural e na medula espi
nal. A irritação do saco dural 
causa dor no nível da irritação. 
A flexão dos joelhos reduz a tra
ção na medula espinal e nas me
ninges. Se o paciente flexionar 
os joelhos, o teste é positivo e 
indica irritação meníngea ou Figura 16.25 
envolvimento de raiz nervosa (Fig. 16.25). 

Nota 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Suspeitar de meningite bacteriana se o paciente apresentar dor de cabeça que aumenta 
com movimentos súbitos do pescoço, rigidez do pescoço, rigidez nucal e temperatura ele
vada. Esse teste também produzirá dor radicular no paciente com radiculopatia isquiática. 
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Sinal de Lhermitte BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Instruir o paciente (que deve estar sentado) a flexionar passivamente a cabeça até o 
pescoço (Fig. 16.26). 

Explicação 

A flexão do pescoço tensiona a medula espinal e as meninges. Uma dor cortante, irra
diada na coluna ou nas extremidades superiores ou inferiores pode indicar irritação 
de raiz nervosa, dural ou meníngea. Também pode indicar mielopatia cervical ou es
clerose múltipla. 

Figura 16.26 
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MEDIDAS DAS PERNAS 

Descrição clínica 

A medida das extremidades inferiores é feita para avaliar urna discrepância verdadei
ra no comprimento anatômico da perna versus urna discrepância aparente ou falsa no 
comprimento da perna. Um membro inferior encurtado verdadeiro pode ocorrer de
vido a defeito congênito no desenvolvimento, crescimento epifisário prejudicado ou 
fratura. Um encurtamento aparente ou falso da perna pode ser devido a inclinação 
pélvica funcional, escoliose ou deformidade de abdução ou adução do quadril. Cada 
um pode causar um defeito biornecânico distinto, levando dor lombar ou dor articu
lar na extremidade inferior. A avaliação e a correção podem aliviar a dor lombar ou a 
dor articular na extremidade inferior, especialmente quando os achados ao exame 
lombar e das articulações da extremidade inferior forem pouco notáveis. 

Comprimento real da perna 

Procedimento 

Com o paciente em pé, medir, com urna fita e 
bilateralmente, desde a espinha ilíaca anteros
superior até o chão (Fig. 16.27). 

Explicação 

Essa é a medida verdadeira da extremidade 
inferior do paciente. Comparar as medidas. 
Qualquer diferença indica urna perna anato
rnicarnente encurtada. 

Figura 16.27 

BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 
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Comprimento aparente da perna BPUS 

1 1 1 
o 1 2 3 4 

Procedimento 

Com o paciente em supino, medir bilateralmente a distância entre o umbigo e o ma
léolo medial (Fig. 16.28). 

Explicação 

Qualquer diferença nas duas medidas indica deficiência funcional da perna, que pode 
ser causada por deformidades de contratura muscular ou ligamentar. 

Figura 16.28 
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Doze pares de nervos cranianos saem do cérebro e do tronco cerebral. Esses nervos 
inervam a face, a cabeça e o pescoço, controlando todas as funções motoras e sen
sitivas nessas áreas, incluindo visão, audição, olfato e gustação. Os nervos cranianos 
podem ser lesionados por trauma craniano, infecções, aneurisma, AVC, doenças 
degenerativas (esclerose múltipla), lesões do neurônio motor superior, lesões do neu
rônio motor inferior, pressão intracraniana aumentada e massas anormais ou tu
mores. 

Urna característica anatômica importante dos nervos cranianos é a inervação 
bilateral e unilateral. Na inervação bilateral, distribuições relativamente iguais de 
inervação no hemisfério cerebral direito e esquerdo governam a função de urna parte 
facial específica. Os movimentos que são executados em sincronia bilateral, corno a 
deglutição e a movimentação da testa, são inervados bilateralmente. Na inervação 
unilateral, o hemisfério contralateral inerva a parte específica do corpo. Os movimen
tos finos da face são exemplos de inervação com nervo craniano unilateral. 

Os muitos tipos de lesões dos nervos cranianos produzem várias síndromes. Os 
nervos cranianos V, VII e VIII unilateralmente afetados podem indicar lesão do ângu
lo cerebelopontino. Os nervos cranianos III, IV, V e VI unilateralmente afetados po
dem indicar lesão do seio cavernoso. Os nervos cranianos IX, X e XI unilateralmente 
afetados podem indicar síndrome do forarne jugular. Os nervos cranianos X, XI e XII 
bilateralmente afetados podem indicar paralisia bulhar ou pseudobulbar. As múlti
plas anormalidades dos nervos cranianos estão mostradas na Figura 17 .1. 
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Anormalidades 
unilaterais dos 

• nervos cranianos 
1 

Hemiplegia ou 
tetraplagia 

contra lateral 

Sim 

Lesão bulbar 

Figura 17.1 Anormalidades múltiplas dos nervos cranianos. 

Síndrome do 
forame jugular 

Reimpressa com permissão de Fuller G. Neurological Examination Made Easy. London: Churchill 
Livingstone, 1993. 

NERVO OLFATÓRIO (1) 

Procedimento 

O nervo olfatório é responsável pela sen
sação do olfato. Para testar esse nervo, ob
ter algumas substâncias aromáticas, corno 
café, tabaco ou óleo de menta. Instruir o 
paciente a fechar urna narina. Colocar a 
substância sob a narina aberta e perguntar 
qual cheiro o paciente percebe, se for o 
caso (Fig. 17 .2). Repetir o procedimento 
na narina oposta. 

Figura 17.2 
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Explicação 

Nota 

F p z 
TO Z 3 

L P E D 4 
P i: e r D 5 
'l:i:rczt 6 

fELOl'Z~ 7 
11r •••• 8 

9 
IO 

" 

Se o paciente não puder sentir o cheiro ou identificar o cheiro unilateralmente, sus
peitar de lesão do nervo olfatório. Se o paciente não conseguir sentir ou identificar o 
cheiro bilateralmente, considerar problema não orgânico ou lesão bilateral do nervo 
craniano I. 

A sensação diminuída ou quase ausente do olfato é comum no idoso. Ficará aparen
te se a perda do olfato for bilateral e o crânio não tiver sofrido qualquer trauma. 
Outras lesões não neurogênicas, corno infecção sinusal, desvio no septo e lesões 
causadas por tabagismo, também podem causar urna perda do olfato, uni ou bilate
ralmente. 

NERVO ÓPTICO (li) 

Procedimento 

Figura 17.3 

O nervo óptico é responsável pela acui
dade visual e pela visão periférica. Para 
testar a acuidade visual, pedir que o pa
ciente cubra um olho e leia o menor 
trecho impresso possível em urna escala 
de Snellen (Fig. 17 .3). Repetir o teste 
com o olho oposto. Notar os resultados. 
Esse não é um teste de acuidade visual 
para erro refrativo; testa a acuidade 
para o envolvimento do nervo óptico. 
Esse teste pode ser feito com paciente 
usando óculos ou lentes de contato. 

Figura 17.4 

Para testar a visão periférica, 
orientar o paciente a cobrir um olho 
com a mão e a olhar fixo em seu nariz, 
com o olho descoberto. Fazer um mo
vimento cruzado grande com o seu 
dedo, de cima para baixo e da direita 
para a esquerda (Fig. 17.4). Instruir o 
paciente a dizer quando ele começar a 
ver o seu dedo. Repetir com o olho 
oposto e registrar os resultados. 
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Explicação 

Qualquer perda de visão, desde a perda unilateral ou bilateral completa da visão até a 
perda da metade dos campos de visão (hernianopsia) ou um defeito parcial no campo 
de visão (escotorna), indica lesão do nervo óptico. As lesões do lobo temporal podem 
produzir quadrantanopsia contralateral superior. As lesões do lobo occipital podem 
produzir urna hernianopsia homônima contralateral com preservação macular. A Fi
gura 17.5 mostra um esquema da via neural do cérebro até a retina e demonstra a lo
calização da lesão e o seu efeito sobre a visão. Também associado ao esquema há um 
fluxograma dos defeitos do campo (Fig. 17 .6). 

Nervo 
, . 
opt1co 

Quiasma 
, . 
opt1co 

Trato 
, . 
opt1co 

Fibras para 
, 

a area 
visual 

( 

• 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

--

\ 
\ 
\ 

• 

) 

3 

Lobo occipital do cérebro 

Figura 17.5 

CAMPO VISUAL 

\ 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
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Existe algum 
defeito no Não>---. 
campo em 

ambos os olhos? 

Sim 

Lesão anterior a 
quiasma óptico, 
retina ou nervo 

óptico 

··~· ···©·· 
: : -----

1 

O defeito é 
homônimo? 

t---------< Não>--------. 

Sim 

Os defeitos são 
congruentes? 

Sim 

Qual campo 
ele afeta? 

Quadrante 
inferior 

Trato óptico 3 

··{) ···{)·· 
. ' . ' 

Quadrante 
• superior 

' • 

Lobo parietal 5 Lobo temporal 4 

... q). ~ .. 
. . 
' . 

Hemianopia 

A mácula é 
poupada? 

Sim 

Córtex 
occipital 
. . 

··f>··--f)--. . . . 

7 

-~ .. ~ ... 
. . . . 

Não 

Radiação 
óptica 
. . 

··()·····()·· 
' . . . 

6 

Figura 17.6 Defeitos do campo. 

É defeito 
bitemporal? 

Sim 

Superior> 
inferior 

Sim 

Quiasmático 
inferior 
. . 

.. ~ .. ·~ ·· 
• 

t---( Não ,...._ 

Perda de campo --1 Não -
periférico? 

··ED···ED·· . . . ' 

Não 

2 Quiasmático 
• superior 

. . 

.. i) ... E# .. 
' 

. 
• 

2 

Lesão bi lateral 
retiniana ou do 

nervo óptico 

Reimpressa com permissão de Fuller G, ed. Neuro logical Examination Made Easy. London: Churchill 
Livingstone, 1993. 
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, 
EXAME OFTALMOSCOPICO 

Procedimento 

Com um oftalmoscópio, examinar o olho do paciente. Leve o instrumento até 1 a 2 
cm do olho e encoraje o paciente a fixar o olhar em um ponto distante (Fig. 17. 7). Use 
o anel de foco para corrigir a sua visão e a visão do paciente. Se você ou o paciente for 
míope e não estiver usando óculos ou lentes de contato, girar o disco do anel de foco 
no sentido anti-horário para focar o olho. Se você ou o paciente for presbiópico, girar 
o disco do foco no sentido horário para focar o olho. Olhar para o disco óptico, os va
sos sanguíneos e o fundo da retina. 

Figura 17.7 
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Explicação 

Visualizar o nervo óptico, o disco óptico e a fóvea central na busca de edema e atrofia 
(Fig. 17.8). 

O que você encontra: 

Qual é a cor? 

1 r 

Rosa 

' Olhar as margens 
do disco (exceto as 

margens nasais) 

1 r 

Clara 

1 r 

Olhar a fóvea 
central 

1 r 

Normal 

• 

Borrada 

' 
Borrada 

, r ' r 

Nervo óptico 
teve edema 

Figura 17.8 Anormalidades do disco óptico. 

, r 

Branco/rosa 
muito pá lido 

, . 
Olhar a fóvea 

centra l 

1 r 

Normal 

1 r 

Atrofia do óptico 

' ' 

Profunda 

1 r 
---~~ 

Glaucoma 
-

Reimpressa com permissão de Fuller G. Neurological Examination Made Easy. London: Churchill 
Livingstone, 1993. 
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NERVOS OCULOMOTOR, TROCLEAR E ABDUCENTE (Ili, IV, VI) 

Procedimento 

Os nervos cranianos III, IV e VI estão associados à motilidade ocular e pupilar e são 
testados juntos por razões de simplicidade. O nervo craniano III também inerva os 
músculos levantadores das pálpebras, que são responsáveis pelos movimentos das 
pálpebras. Primeiro, olhar para as pálpebras do paciente para ver se há qualquer pto
se. Depois da inspeção das pálpebras, verificar os globos oculares para o alinhamento. 
A disfunção do nervo craniano III, IV ou VI pode ser responsável por desvios do ali
nhamento do olho. A seguir, inspecionar as pupilas e determinar o seu tamanho e for
mato. Após, testar o reflexo pupilar piscando uma luz em um dos olhos do paciente 
(Fig. 17.9). Olhar para as pupilas, uma de cada vez, verificando a constrição ou dila
tação. 

Para testar os movimentos oculares, fazer o paciente seguir o seu dedo ou um 
objeto em movimento ao longo de todo o campo de visão, em todos os eixos. Obser
ve a presença de nistagmo e/ ou incapacidade de mover o olho em algum eixo em par
ticular (Fig. 17.1 O). Além disso, testar a convergência, fazendo o paciente olhar para 
um objeto distante e continuar focando nele enquanto você move aquele objeto para 
mais perto. A pupila deve contrair e convergir conforme o objeto se aproxima. Olhar 
para ambas as pupilas em ambos os casos. 

Explicação 

A lesão do nervo oculomotor 
causa ptose da pálpebra, com 
incapacidade de abrir a pálpe
bra. O alinhamento do olho 
pode ser baixo e lateral. Além 
disso, o paciente será incapaz 
de mover o globo ocular para 
cima, para dentro ou para 
baixo, devido à fraqueza dos 
músculos retos medial, supe
rior e inferior e do músculo 
oblíquo inferior. A pupila está 
geralmente dilatada, e o re
flexo pupilar está ausente. A 
causa mais frequente de uma 
paralisia do nervo craniano 
III é um aneurisma no círculo 
de Willis. Outras condições 
também podem acarretar que 
a pupila dilate e o reflexo 
pupilar fique ausente (Fig. 
17.11). 

Figura 17.9 

Figura 17.10 
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A lesão do nervo troclear causa desvio superior e lateral do olho, com incapaci
dade para mover o globo ocular para baixo e para dentro, devido à fraqueza do mús
culo oblíquo superior. 

A lesão do nervo abducente causa incapacidade para mover o globo ocular para 
fora, devido à fraqueza do músculo reto lateral. A Figura 17.12 mostra os defeitos de 
alinhamento do músculo reto lateral. 

Pupila dilatada Reage à luz ----1•._ Normalmente Anisocoria 

Não reage à 
luz 

Pupila 
constrita • Reage à luz 

. Não reage -
à luz 

Figura 17.11 Anormalidades pupilares. 
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· ~1 

Reimpressa com permissão de Fuller G. Neurological Examination Made Easy. London: Churchill 
Livingstone, 1993. 
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NERVO TRIGÊMEO (V) 

Motor 

O nervo trigêmeo é composto de porções motoras e sensitivas. A porção motora iner
va os músculos da mastigação. Esses músculos são o masseter, o pterigoide e os tem
porais. A porção sensitiva é dividida em três ramos: os ramos oftálmico (Vl), maxilar 
(V2) e mandibular (V3). 

Procedimento para os músculos masseter, pterigoide e temporal 

Para testar a porção motora que inerva o músculo masseter, instruir o paciente a si
mular uma mordida enquanto você palpa o músculo masseter e tenta abrir a mandí
bula do paciente com seus polegares (Fig. 17.13). Para testar o músculo pterigoide, 
instruir o paciente a desviar a mandíbula contra a sua resistência (Fig. 17.14). Para 
testar o músculo temporal, orientar o paciente a fechar a mandíbula enquanto você 

Figura 17.13 

Figura 17.14 

palpa os músculos temporais com os seus dedos 
(Fig. 17.15). Observar se a contração muscular é . , . 
s1metr1ca. 

Explicação 

Um músculo masseter ou pterigoide fraco pode 
indicar lesão do nervo trigêmeo. A diferença na 
tensão do músculo temporal também é uma in
dicação de lesão motora do trigêmeo. Na parali
sia bilateral, a mandíbula pode não fechar fir
memente. Em lesões unilaterais, a mandíbula 
desvia em direção ao lado da lesão quando o pa
ciente abre a boca. 

Figura 17.15 
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Reflexo 

Reflexo corneal 

Procedimento 

Instruir o paciente a olhar para cima e 
para dentro enquanto você toca a cór
nea com um chumaço de algodão, 
aproximando-se desde o lado de fora 
(Fig. 17.16). Tenha cuidado para não 
tocar o cílio ou a conjuntiva. O paciente 
deve piscar quando a córnea for tocada. 
O reflexo corneal tem fibras sensitivas 
do nervo trigêrneo e fibras motoras do 
nervo facial. 

Reflexo mandibular 

Procedimento 

Figura 17.16 

Orientar o paciente a abrir a boca levemente. Colocar o seu polegar ou indicador logo 
lateral à linha média do queixo do paciente e apertar. Com um martelo de reflexos 
neurológicos, percutir sobre o seu dedo para abrir a mandíbula (Fig. 17.17). A respos
ta normal é o rápido fechamento da mandíbula. 

Explicação 

Os reflexos corneais e de tração da mandíbula têm um componente sensitivo do ner
vo trigêrneo. O reflexo de tração da mandíbula tem um componente motor do nervo 
trigêrneo. O reflexo corneal tem um componente motor do nervo facial. Se os reflexos 
corneais estiverem ausentes, 
deve-se cogitar urna lesão da 
porção sensitiva do nervo 
trigêrneo ou do componente 
motor do nervo facial. Se o 
reflexo de tração da mandí
bula estiver ausente, suspei
tar de lesão do nervo trigê-
rneo. 

-

Figura 17.17 
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Sensitivo 

Procedimento 

Para testar o déficit sensitivo, instruir o paciente a fechar os olhos. Tocar a testa, a face 
e o queixo com um alfinete para a sensação dolorosa; um pedaço de algodão para a 
sensação de toque leve; e pequenos tubos de ensaio com água quente e fria para a sen
sação térmica (Figs. 17.18 a 17.20). Executar esses procedimentos em ambos os lados 
da face e pedir ao paciente para comparar as sensações bilateralmente. A seguir, orien
tar o paciente a abrir a boca; tocar na língua, dentro de ambas as bochechas e no pa
lato duro com um abaixador de língua de madeira (Fig. 17 .21). Instruir o paciente a 
dar um sinal, como levantar a mão, quando sentir o toque. 

Explicação 

A diminuição na sensação de toque leve, dor e/ou temperatura em um lado indica le
são da porção sensitiva do ramo afetado do nervo trigêmeo. As lesões do ramo oftál
mico, maxilar ou mandibular do nervo trigêmeo produzem sensibilidade diminuída 
na testa, na face ou no queixo, respectivamente. 

Figura 17.18 Figura 17.19 

Figura 17 .20 Figura 17.21 
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NERVO FACIAL (VII) 

Motor 

Procedimento 

O nervo facial tem fibras motoras e sensitivas. As fibras motoras inervam os mús
culos da face e o platisma. Observar a face do paciente na busca de movimentos 
anormais, como tiques ou tremores. Notar o grau de mudança de expressão ou a 
falta de alteração. 

Para testar a função motora, observar a face em repouso. A seguir, orientar opa
ciente a franzir o cenho, levantar as sobrancelhas, fechar os olhos, mostrar os dentes, 
sorrir e apitar ou encher as bochechas (Figs. 17 .22 a 17 .25). 

Figura 17 .22 Figura 17.23 

Figura 17 .24 Figura 17.25 
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Explicação 

As lesões do nervo facial podem originar-se dos neurônios motores superiores ou dos 
neurônios motores inferiores. Esses neurônios podem ser distinguidos pelas várias 
expressões faciais. Uma lesão do neurônio motor superior geralmente não tem qual
quer efeito na testa e nas pálpebras. Em uma lesão do neurônio motor inferior, quan
do as sobrancelhas são levantadas e abaixadas, a testa não enruga. Mostrar os dentes e 
assobiar estão ausentes em lesões do neurônio motor superior e do neurônio motor 
inferior. O sorriso pode não elevar a boca em uma lesão do neurônio motor inferior, 
mas um sorriso simétrico pode ocorrer em uma lesão do neurônio motor superior. A 
incapacidade de o paciente executar esses movimentos indica lesão da porção motora 
do nervo facial (Fig. 17.26). 

Face simétrica t------< Sim >-------------. 

Não 

Testa mais forte do 
que a face inferior 

NMS unilateral 

Força da testa igual __ Sim -
à face inferior 

Face assimétrica; 
sem fraqueza 

NMI unilateral 

? Congênito 

Figura 17.26 Anormalidades do nervo facial. 

Fraqueza bilateral --4 Sim -
testa= face inferior 

Fraqueza bilateral, 
testa mais forte do 
que a face inferior 

Força normal, 
pouco movimento 

A 

espontaneo 

Normal 

NMI bilateral 

NMS bilateral 

Paralisia 
emocional 

NMS =nervo motor superior; NMI =nervo motor inferior. 
Reimpressa com permissão de Fuller G. Neurological Examination Made Easy. London: Churchill 
Livingstone, 1993. 
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Sensitivo 

Procedimento 

Instruir o paciente a fechar os olhos e pôr a língua para fora. Aplicar soluções de açú
car, sal e/ou vinagre em um lado e nos dois terços anteriores da língua (Fig. 17.27). 
Orientar o paciente a identificar cada substância sem retrair a língua. Isso pode ser fei
to fazendo o paciente apontar para urna lista de várias substâncias em um cartão ou 
em urna folha de papel. Instruí-lo a enxaguar a boca; após, aplicar outra substância no 
lado oposto. 

Explicação 

Nota 

A incapacidade de sentir o gosto e/ou identificar as substâncias pode indicar lesão da 
porção sensitiva do nervo facial. 

A perda completa da gustação nas lesões do nervo facial é rara. É mais comum que o 
paciente tenha urna gustação espontânea do que a completa perda do gosto. Se for no
tada perda completa do gosto, considerar causas não neurogênicas, corno infecção vi
rai, envelhecimento, tabagismo e doença tóxica ou metabólica. 

Figura 17.27 
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NERVO AUDITIVO (VIII) 

O nervo auditivo é composto de uma porção coclear e uma porção vestibular. A por
ção coclear é responsável pela audição, e a porção vestibular é responsável pelo equi
líbrio. A porção coclear é testada avaliando a audição do paciente. A forma mais pre
cisa para testar a audição é com um audiômetro. Se não estiver disponível, colocar um 
relógio com tique-taque perto da orelha do paciente e averiguar se ele pode escutá-lo. 
Os testes de Weber e Rinne indicam lesões cocleares. As lesões vestibulares também 
são determinadas com os testes de mudança de direção e de apontar, e observando a 
presença de nistagmo no paciente. 

Teste de Weber: nervo coclear 

Procedimento 

Posicionar um diapasão de 256 Hz sobre a cabeça do paciente (Fig. 17.28). Perguntar 
ao paciente se ele ouve igualmente o som em ambas as orelhas. 

Figura 17 .28 

Explicação 

O teste é normal se o paciente ouvir igualmente o 
som em ambas as orelhas. Se o som for mais alto 
em uma orelha do que em outra, suspeitar de um 
problema de condução, como bloqueio do canal 
auditivo ou doença do ouvido médio no lado do 
som mais alto. Se uma lesão do nervo estiver pre
sente, o som será somente ouvido na orelha nor
mal. Esse problema de audição pode ser causado 
por otosclerose, doença de Méniere, meningite, tu
mores cerebelopontinos, trauma ou por uma lesão 
desmielinizante. 
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Teste de Rinne: nervo coclear 

Procedimento 

Posicionar um diapasão vibratório sobre o processo mastoide (Fig. 17 .29). Pedir ao 
paciente para dizer quando o som desaparece. Depois que o som desaparecer, colocar 
o diapasão perto, mas sem tocar a orelha (Fig. 17.30). Pedir para o paciente novamen
te avisar quando o som desaparecer. 

Explicação 

Normalmente, a condução aérea é duas vezes mais alta do que a condução óssea -
Rinne positivo. Em lesões de condução e lesões não neurogênicas, a condução óssea é 
maior do que a condução aérea - Rinne negativo. Em lesões do nervo auditivo, a con
dução aérea é maior do que a condução óssea. 

Figura 17 .29 Figura 17 .30 
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Teste da mudança de direção: nervo vestibular 

Procedimento 

Instruir o paciente a caminhar com os olhos fechados (Fig. 17 .31). 

Explicação 

A mudança de direção ao caminhar ou um teste positivo de Romberg indica lesão ves
tibular unilateral (ver Capítulo 19 para o teste de Romberg). 

Figura 17.31 



Manual fotográfico de testes ortopédicos e neurológicos 521 

Teste do indicador: nervo vestibular 

Procedimento 

Com os olhos do paciente abertos, instruí-lo a elevar o braço estendido sobre a cabe
ça com o dedo indicador estendido (Fig. 17.32). A seguir, instruir o paciente a tocar o 
seu dedo indicador estendido, que você segura próximo ao nível do quadril dopa
ciente (Fig. 17.33). Repetir o teste com os olhos do paciente fechados. 

Explicação 

) 

Se o paciente tiver uma lesão vestibular, o braço do paciente irá desviar, e ele terá di
ficuldade em colocar o dedo sobre o seu com os olhos fechados. 

Figura 17 .32 Figura 17.33 
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Teste labiríntico para nistagmo posicional 

Procedimento 

Com o paciente sentado, inspecionar os olhos e observar a presença de qualquer nis
tagmo (Fig. 17.34). O nistagmo é um desvio lento do olho em uma direção, com uma 
correção rápida na direção oposta. É descrito na direção da fase rápida. A seguir, pe
dir ao paciente para ficar em supino e inspecionar a presença de nistagmo por 30 se
gundos (Fig. 17.35). Ajudar o paciente a girar para um lado e estabilizar a cabeça. Ob
servar se há qualquer nistagmo por 30 segundos (Fig. 17.36). Repetir com o paciente 
virado para o lado oposto. Fazer o paciente estender a cabeça sobre a mesa de exames 
e inspecionar a presença de nistagmo por 30 segundos (Fig. 17.37). Permitir um tem
po suficiente entre os testes para que o paciente com nistagmo se recupere. 

Figura 17 .34 Figura 17.35 

Figura 17 .36 Figura 17 .37 
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Explicação 

Um paciente com nistagmo persistente que muda de direção com as alterações na po
sição da cabeça e que aparece em manobras repetidas é indicativo de patologia de 
tronco cerebral ou de fossa posterior. Uma resposta retardada, branda e de rápido de
saparecimento que produza nistagmo em somente uma direção e que não possa ser 
repetida indica vertigem postural benigna (Fig. 17 .38). 

Nistagmo 

Somente no 
extremo do olhar? 

Simétrico? 

Não 

Nistagmo d ireciona l 

Direção da fase 
rápida? 

Horizontal 

+ 
O nistagmo na . - • • • pos1çao pr1mar1a 

do o lhar? 
1 

CNão) , • 
Nistagmo somente se 

olhando na direção 
da fase rápida 

• 
e Sim) 

, • 

Sim 

Desvios 
nistagmoides 

Nistagmo 
pendular 

Superior 

Inferior 

Rotatório 

r s im' , • 

Nistagmo ao olhar 
na direção oposta da 

fase rápida 
1 

CNão 
, 
' 

-
~ 

Nistagmo horizon-
ta l de 2º grau 

Olho que abduz > ,._ Sim" 
' ' 

Figura 17.38 Nistagmo. 

Olho que aduz 
• 

CNão) , • 
Unid irecional 

1 

CNão) , • 
Mult id irecional 

, • 
Nistagmo evocado 

pelo olhar 
multid irecional 

Nistagmo atáxico 

Sim 
' ' 

Nistagmo horizon-
ta l de 1º grau 

: 1 Reavaliar 1 

-

Nistagmo 
• para cima 

Nistagmo 
para baixo 

Nista gmo 
• ono rotat · 

Sim ' 

' 
Nista 

horizon 
gmo 
tal de 
au 3º gr 

Reimpressa com permissão de Fuller G. Neurological Examination Made Easy. London: Churchill 
Livingstone, 1993. 
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NERVOS GLOSSOFARÍNGEO E VAGO (IX, X) 

Os nervos glossofaríngeo e vago são clinicamente inseparáveis devido a sua sobrepo
sição e, por conseguinte, são testados juntos. O nervo glossofaríngeo transporta a gus
tação da língua posterior e proporciona inervação sensitiva aos pilares tonsilares, ao 
palato mole e à parede faríngea. O nervo vago sobrepõe-se às funções do nervo glos
sofaríngeo e inerva a laringe. Notar qualquer rouquidão ou mudança no tom da voz. 
O nervo vago controla a atividade nos sistemas cardíaco, respiratório e gastrintestinal; 
contudo, essas funções são difíceis de analisar devido às variadas influências supras
segmentares e hormonais. 

A função motora é avaliada pedindo ao paciente para dizer "aaah" e observando 
a presença de desvio do palato. Colocar um abaixador de língua e observar algum des
vio palatal (Fig. 17.39). Se houver desvio, será em direção ao lado normal. A seguir, 

Figura 17 .39 

Figura 17 .40 

pedir para o paciente deglutir rapidamente en
quanto você palpa a traqueia (Fig. 17.40). A fadi
ga na deglutição continuada poder ser vista em 
um paciente que tenha miastenia grave. Você 
pode também pedir que o paciente encha as bo
chechas com ar (Fig. 17 .41). O vazamento pelo 
nariz indica fraqueza no músculo do palato mole. 
Essa fraqueza também é um sinal de uma lesão no 
nervo craniano IX ou X. O vazamento pode ser 
parado apertando-se o nariz. 

Figura 17 .41 
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Sensitivo 

Procedimento 

Instruir o paciente a fechar os olhos e pôr a língua para fora. Aplicar uma solução de 
gosto amargo em um lado do terço posterior da língua (Fig. 17.42). Instruir o pacien
te a identificar cada substância sem retrair a língua. Isso pode ser realizado fazendo o 
paciente apontar para um item de uma lista de substâncias em um cartão ou em uma 
folha de papel. 

Explicação 

A incapacidade de sentir o gosto e/ ou identificar as substâncias pode indicar uma le
são da porção sensitiva dos nervos glossofaríngeo e/ ou vago. 

Figura 17 .42 
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Reflexo 

Reflexo do vômito 

Procedimento 

Com um abaixador de língua, tocar a parede faríngea posterior, primeiro em um lado 
e em seguida no outro (Fig. 17.43). Observar o movimento do palato e o paciente 
quando ele engasga. Perguntar também ao paciente se o estímulo parece ser o mesmo 
em ambos os lados ou se é mais forte em um lado do que no outro. 

Explicação 

O desvio do palato para um lado e/ ou uma sensação assimétrica do estímulo indicam 
lesão dos nervos glossofaríngeo e/ ou vago. Se o paciente apresentar tonsilectomia, 
uma leve assimetria do movimento palatal pode ser normal . 

• 

Figura 17.43 
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NERVO ESPINAL ACESSÓRIO (XI) 

O nervo espinal acessório inerva os músculos 
trapézio e esternocleidornastóideo. Para ava
liar o nervo espinal acessório, testar os mús
culos trapézio e esternocleidornastóideo. 

Teste do músculo trapézio 

Procedimento 

Com o paciente sentado, aplicar pressão aos 
ombros do paciente, bilateralmente, e pedir 
que o paciente encolha-os contra a sua resis
tência (Fig. 17.44). Mensurar cada lado de 
acordo com o gráfico de pontuação muscular 
do Capítulo 4. 

Explicação 

Figura 17 .44 

527 

Um grau de O a 4 indica lesão do nervo espinal acessório. Suspeitar de um músculo 
trapézio fadigado ou fraco se o músculo esternocleidornastóideo tiver urna forçara
zoavelmente normal. 

Teste do músculo esternocleidomastóideo 

Procedimento 

Com o paciente sentado, colocar a sua mão 
no aspecto lateral da mandíbula do paciente 
e instruí-lo a virar a cabeça em direção a sua 
mão, contra a resistência (Fig. 17.45). Men
surar cada lado de acordo com o gráfico de 
pontuação muscular do Capítulo 4. 

Explicação 

Um grau de O a 4 indica lesão do nervo espi
nal acessório. Um músculo esternocleido
rnastóideo fadigado ou fraco deve ser suspei
tado se tal músculo tiver urna força razoavel-
mente normal. Figura 17 .45 
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NERVO HIPOGLOSSO (XII) 

O nervo hipoglosso é puramente motor e é responsável pelo movimento da língua. 

Procedimento 

Colocar a sua mão na face do paciente e instruí-lo a pressionar com a ponta da língua 
a bochecha sob sua mão (Fig. 17.46). Fazer o paciente executar bilateralmente. Instruí
-lo a por a língua para fora (Fig. 17.47). 

Explicação 

Se a pressão sob sua mão, pela língua do paciente, for desigual, suspeitar de lesão uni
lateral do nervo hipoglosso, que exibirá um desvio da língua em direção ao lado da le-
-sao. 

Figura 17 .46 Figura 17.47 
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REFLEXOS PATOLOGICOS DA EXTREMIDADE SUPERIOR 

Este capítulo discute os vários reflexos patológicos que habitualmente estão pre
sentes em doença corticospinal e disfunção cortical mais alta, corno AVC, tumor, do
enças desrnielinizantes e vasculite. Se nenhuma patologia corticospinal ou outra dis
função cortical mais alta estiver presente, esses reflexos devem estar ausentes. Esses re
flexos não são pontuados corno na escala de Wexler, sendo referidos corno presentes 
ou ausentes. Os sinais do pé de Babinski e de Rossolirno são considerados normais em 
bebês. 

Sinal de Hoffman 

Procedimento 

Com o antebraço do paciente pronado, segurar a mão e o dedo médio do paciente. 
Com a mão oposta, sacudir a extremidade distal do dedo médio do paciente, alongan
do o flexor e produzindo um reflexo de estiramento (Fig. 18.1). 
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Explicação 

Um sinal positivo é produzido se o paciente flexionar o polegar e o dedo indicador 
(Fig. 18.2). Um sinal positivo indica somente reflexo hiperativo. Se esse sinal estiver 
presente, pode ser um indicador de doença do trato piramidal. 

Figura 18.1 

Figura 18.2 
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Sinal de Tromner 

Procedimento 

Segurar o punho do paciente e percutir a superfície palmar da ponta dos dígitos indi
cador e médio (Fig. 18.3). 

Explicação 

Um sinal positivo é produzido se o paciente flexionar todos os dedos (Fig. 18.4). Um 
sinal positivo indica somente reflexo hiperativo. Se esse sinal estiver presente, pode ser 
um indicador de doença do trato corticospinal. 

Figura 18.3 

Figura 18.4 
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Sinal da mão de Rossolimo 

Procedimento 

Com um martelo de reflexos neurológicos, percutir a superfície palmar da articulação 
metacarpofalângica (Fig. 18.5). 

Explicação 

Um sinal positivo é produzido se o paciente flexionar todos os dedos (Fig. 18.6). Esse 
sinal está presente na doença do trato piramidal. 

Figura 18.5 Figura 18.6 
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Sinal do punho de Chaddock 

Procedimento 

Segurar o punho do paciente, fazendo pressão sobre o tendão do palmar longo 
(Fig. 18.7). 

Explicação 

Um sinal positivo é produzido se o paciente flexionar o punho e estender os dedos 
(Fig. 18.8). Esse sinal está presente na doença do trato piramidal. 

Figura 18.7 Figura 18.8 
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, 
REFLEXOS PATOLOGICOS DA EXTREMIDADE INFERIOR 

Sinal de Babinski 

Procedimento 

Com o paciente em supino, atritar a sola do pé com um objeto não penetrante, como 
o cabo de um martelo de reflexos neurológicos. Começar a partir do aspecto lateral do 
calcanhar e mover superior e medialmente até o hálux (Fig. 18.9). 

Explicação 

Esse sinal é muito importante no exame neurológico. Um sinal positivo é evidente se 
o paciente fizer a dorsiflexão do hálux e abrir o resto dos dedos (Fig. 18.10). Esse sinal 
é uma indicação clássica de lesão do sistema motor corticospinal. Pode estar presente 
em bebês normais com 12 a 16 meses. 

Figura 18.9 

\ 

Figura 18.10 
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Sinal de Oppenheim 

Procedimento 

Com o paciente em supino, atritar o lado medial da tíbia com um objeto não pene
trante (Fig. 18.11). 

Explicação 

A extensão do hálux é um sinal positivo (Fig. 18.12). Se esse reflexo estiver presente, 
suspeitar de lesão do sistema motor corticospinal. 

Figura 18.11 

Figura 18.12 
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Sinal do pé de Chaddock 

Procedimento 

Com o paciente em supino, atritar o maléolo lateral com um objeto não penetrante 
(Fig. 18.13). 

Explicação 

A extensão do hálux indica um sinal positivo (Fig. 18.14). Se esse reflexo estiver pre
sente, suspeitar de lesão do sistema motor corticospinal. 

Figura 18.13 

Figura 18.14 
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Sinal do pé de Rossolimo 

Procedimento 

Com o paciente em supino, percutir as cabeças metatarsais dos pés do paciente com 
um martelo de reflexos neurológicos (Fig. 18.15). 

Explicação 

A flexão plantar dos dedos do pé indica um sinal positivo (Fig. 18.16). Esse sinal é 
considerado normal em crianças entre 2 meses e 3 anos. Em outros grupos etários, se 
esse sinal e um sinal de Babinski estiverem presentes, suspeitar de doença do trato pi
ramidal. 

Figura 18.15 

Figura 18.16 
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Sinal de Schaeffer 

Procedimento 

Com o paciente em supino e os pés pendendo da mesa de exames, pressionar o ten
dão do calcâneo (Fig. 18.17). 

Explicação 

A extensão do hálux é um sinal positivo (Fig. 18.18). Se esse sinal estiver presente, sus
peitar de lesão do trato piramidal. 

Figura 18.17 

Figura 18.18 
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.... 
REFLEXOS CUTANEOS SUPERFICIAIS 

Os reflexos cutâneos superficiais são polissinápticos. Eles são mediados por um arco re
flexo, mas são controlados inerentemente pelo sistema corticospinal. Esses reflexos não 
são pontuados como na escala de Wexler, mas são referidos como presentes ou ausentes. 
Diferentemente dos reflexos patológicos, esses reflexos estão normalmente presentes se 
não houver nenhuma lesão do trato corticospinal. Os reflexos superficiais corneal, fa
ríngeo e palatal pertencem a esse grupo, mas são discutidos no Capítulo 17. 

Reflexo abdominal superior 

Procedimento 

Com o paciente em supino, raspar a pele de medial para lateral, acima do umbigo, com 
a extremidade não penetrante de um martelo de reflexos neurológicos (Fig.18.19).Ava
liar bilateralmente. 

Explicação 

O desvio do umbigo para o lado raspado é uma resposta normal. Se o umbigo não 
mover unilateralmente ou se a resposta for retardada, considera-se que a resposta está 
ausente. O reflexo pode estar ausente em pacientes obesos e em mulheres grávidas. 
Esse reflexo ausente é normal, mas somente se estiver bilateralmente ausente. Uma 
resposta unilateral ausente indica lesão de raiz nervosa de T7 a T9 ou doença do sis
tema corticospinal. Se você suspeitar desta, executar os outros testes do sistema corti
cospinal para verificar os seus achados. 

Figura 18.19 
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Reflexo abdominal inferior 

Procedimento 

Com o paciente em supino, 
raspar a pele de medial para la
teral, abaixo do umbigo, com a 
extremidade não penetrante 
de um martelo de reflexos neu
rológicos (Fig. 18.20) e avaliar 
bilateralmente. 

Explicação 

O desvio do umbigo para o Figura 18.20 
lado raspado é uma resposta 
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normal. Se o umbigo não mover unilateralmente ou se a resposta for retardada, 
considera-se que a resposta está ausente. O reflexo pode estar ausente em pacientes 
obesos e em mulheres grávidas. Essa ausência é normal, mas somente se estiver bila
teralmente ausente. Uma resposta unilateral ausente indica lesão de raiz nervosa de 
TIO a T12 ou doença do sistema corticospinal. Se você suspeitar desta, executar os ou
tros testes do sistema corticospinal para verificar os seus achados. 

Reflexo glúteo superficial 

Procedimento 

Com o paciente em supino, 
raspar a nádega com a extre
midade não penetrante de um 
martelo de reflexos neurológi
cos (Fig. 18.21). Executar esse 
teste bilateralmente. 

Explicação 
Figura 18.21 

A contração do músculo glúteo no lado do raspado é uma resposta normal. Se o re
flexo estiver ausente unilateralmente, suspeitar de lesão de raiz nervosa de L4 ou LS ou 
de lesão do sistema corticospinal. Se você suspeitar desta, efetuar os outros testes do 
sistema corticospinal para verificar os seus achados. 
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Reflexo corneal 

Ver Capítulo 17. 

Reflexo faríngeo 

Ver Capítulo 17. 

Reflexo palatal 

Ver Capítulo 17. 

A 
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TESTES DA FUN ÃO CEREBELAR 

EXTREMIDADE SUPERIOR 543 EXTREMIDADE INFERIOR 548 
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A disfunção cerebelar é interrupção da integração do retorno sensitivo aferente e do 
produto motor eferente. A perda da sensação de posição articular pode produzir algu
ma descoordenação, que pode ficar substancialmente pior quando os olhos são fecha
dos. Os testes seguintes buscam avaliar a coordenação do paciente e a sensação de po
sição articular. 

Se qualquer um dos testes for positivo, suspeitar de síndrome cerebelar ipsilate
ral. Essa síndrome pode ser causada por desmielinização, doença vascular, trauma, tu
mor ou abscesso. Se qualquer um dos testes for bilateralmente positivo, suspeitar de 
síndrome cerebelar bilateral. Essa síndrome pode ser causada por consumo de álcool, 
desmielinização ou doença vascular. 

EXTREMIDADE SUPERIOR 

Teste dedo-nariz 

Procedimento 

Com o paciente em pé ou sentado 
com os olhos fechados, pedir que to
que ambos os dedos indicadores no 
nariz simultaneamente (Fig. 19.1). 

Explicação 

O paciente deve ser capaz de execu-
Figura 19.1 

tar esse procedimento suave e facilmente. Se o paciente não puder executar o procedi
mento, a função cerebelar está prejudicada. 
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Teste dedo-dedo 

Procedimento 

Pedir ao paciente que toque o seu dedo com o dedo dele. Repetir isso várias vezes, com 
os olhos do paciente abertos e fechados (Figs. 19.2 e 19.3). 

Explicação 

O paciente deve ser capaz de executar esse procedimento suave e facilmente. Se opa
ciente não puder executar o movimento, a função cerebelar está prejudicada. 

Figura 19.2 

Figura 19.3 
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Teste de pronação-supinação 

Procedimento 

Pedir ao paciente (que deve estar em pé) para estender os braços para a frente. A seguir, 
solicitar ao paciente para rapidamente pronar e supinar os braços (Figs. 19.4 e 19.5). 

Explicação 

O paciente deve ser capaz de executar esses movimentos suavemente e com um ritmo 
uniforme. Se o paciente não puder executar os movimentos ou os fizer de urna forma 
espástica ou sem coordenação, suspeitar de disfunção cerebelar. 

Figura 19.4 

Figura 19.5 
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Teste da palmadinha 

Procedimento 

Instruir o paciente (que deve estar sentado) a bater levemente a mão, rápida e repeti
damente na coxa (Fig. 19.6). 

Explicação 

O paciente deve ser capaz de executar esse movimento vivamente e com igual ampli
tude. Se o paciente não puder executar o movimento ou o fizer de forma lenta, espás
tica ou sem coordenação, suspeitar de disfunção cerebelar. 

Figura 19.6 
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Teste de destreza 

Procedimento 

Pedir para o paciente tocar cada ponta do dedo com o polegar da mesma mão sequen
cialmente (Figs. 19.7 e 19.8). 

Explicação 

Esses movimentos são habitualmente feitos de forma suave e coordenada. Se opa
ciente não puder executar os movimentos ou os fizer de forma espástica ou sem coor
denação, suspeitar de disfunção cerebelar. 

Figura 19.7 

Figura 19.8 
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EXTREMIDADE INFERIOR 

Teste do calcanhar-joelho 

Procedimento 

Com o paciente em supino, orientá-lo a colocar um pé sobre o joelho oposto (Fig. 
19.9). Após, pedir que o paciente deslize o pé até a canela (Fig. 19.10). 

Explicação 

Esses movimentos são geralmente feitos de forma suave e coordenada. Se o paciente 
não puder executar os movimentos ou os fizer de forma espástica ou sem coordena
ção, suspeitar de disfunção cerebelar. 

Figura 19.9 

Figura 19.10 
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Teste da palmadinha 

Procedimento 

Pedir para o paciente bater o pé rápida e repetidamente no chão (Figs. 19.11e19.12). 

Explicação 

O paciente deve ser capaz de executar esse movimento vivamente e com igual ampli
tude. Se o paciente não puder executar o movimento ou o fizer de forma lenta, espás
tica ou sem coordenação, suspeitar de disfunção cerebelar. 

Figura 19.11 Figura 19.12 
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Teste da figura de oito 

Procedimento 

O paciente, em supino, deve traçar uma figura de 8 no ar com o hálux (Fig. 19.13). 

Explicação 

Esses movimentos são geralmente feitos de forma suave e coordenada. Se o paciente 
não puder executar os movimentos ou os fizer de forma espástica ou descoordenada, 
suspeitar de disfunção cerebelar. 

''CX)'' 

Figura 19.13 
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Teste de Romberg 

Procedimento 

Orientar o paciente a ficar em pé. Obser
var se há qualquer oscilação. Enquanto o 
paciente ainda está em pé, instruí-lo a fe
char os olhos (Fig. 19.14). 

Explicação 

Esse não é um teste cerebelar em si, mas a 
oscilação com os olhos fechados indica 
distúrbio da coluna posterior. Um pacien
te com disfunção cerebelar oscilará com os 
olhos abertos, mas a oscilação aumentará 
com os olhos fechados. 

~ 
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H 

Hipercif ose, 281 

Hipertrofia do eretor da espinha toracolombar, 
56-58 

História do paciente, protocolo de avaliação 
clínica, 19-22 

história aberta, 21-22 
história familiar, 21-22 
história fechada, 21-22 
histórias ocupacionais e sociais, 21-22 

História familiar, 21-22 
Histórias ocupacionais e sociais, importância, 

21-22 

1 

Iliocostal, 275 
Iliopsoas, 60-61 
Imagem por ressonância magnética (IRM), 19-20, 

27-29,31-32, 106, 153-154, 158, 161, 181, 
222,246-250,393-394,430,449,476,498 

cervical, 108, 117, 132-133 
joelho, 435, 445-446 
lombar, 356 
tornozelo, 480 

Imagens diagnósticas, 29-30 
cintilografia esquelética, 32-34 
mielografia, 32-33 
radiologia simples, 29-31 
ressonância magnética nuclear, 31-32 
tomografia computadorizada, 30-31 

IncidênciaAP do cotovelo, 217-219, 221 
Inclinação e rotação da cabeça, 52-53 
Inclinação pélvica lateral, 57-58 
Inclinômetro, 25-28, 72-73 

Inervação do nervo axilar, 124 
Inflamação do supraespinal, 151-15 2 
Instabilidade anterior do ombro, 162 
Instabilidade articular, 258-259 

e testes, 258-261 
sinais e sintomas clínicos, 258-259 

Instabilidade carpal, 250-251 
sinais e sintomas clínicos, 250-251 
testes para, 250-252 

Instabilidade cervical, 103-106 
Instabilidade de tendão, testes para, 264-266 
Instabilidade do manguito rotador, 180 

sinais e sintomas clínicos, 180 
testes para, 180-181 

Instabilidade do tendão do bíceps, 182-183 
sinais e sintomas clínicos, 182-183 



teste para, 182-187 
Instabilidade glenoumeral anterior, 162-168 
Instabilidade glenoumeral posterior, 169-172 
Instabilidade ligamentar 

cotovelo, 219-220 
sinais e sintomas clínicos, 219-220 
teste para, 219-222 

tornozelo, 472-473 
sinais e sintomas clínicos, 472-473 

Instabilidade ligamentar, joelho, 436, 436 
sinais e sintomas clínicos, 436 
testes para, 43 7 -446 

Instabilidade meniscal, 421-422 
sinais e sintomas clínicos, 421-422 
testes para, 421-432 

Instabilidade multidirecional do ombro, 173 
sinais e sintomas clínicos, 173 
testes para, 173-175 

Insuficiência arterial periférica, 483-484 
sinais e sintomas clínicos, 483-484 
testes para, 483-485 

Interósseos palmares, testagem motora, 131-132 
Inversão, tornozelo, 470 
I~lomba~329-330,333,356 

Irritação e inflamação meníngea, 496-497 
sinais e sintomas clínicos, 496-497 
testes para, 496-498 

Isquiotibiais, 44-45 
Ístmico, 304-305 

J 

Joelhos aproximados, 60-63 

L 

Lábio glenoide, 138-139, 176 
Lesão de raiz nervosa cervical, 120-123 

Lesões da articulação do quadril, 400-401 
sinais e sintomas clínicos, 400-401 
testes para, 400-403 

Lesões de raiz nervosa lombar, 340-343 

testagem de reflexos 
Aquiles, 356 
isquiotibial medial, 353 
patela, 348, 350 

testagem motora 
extensor longo do hálux, 351 
extensor longo e curto dos dedos, 353 
fibular longo e curto, 355 
glúteo médio, 352 
iliopsoas, 345 

músculo quadríceps, 347 
tibial anterior, 349 

testagem sensitiva 
Aquiles, 356 
iliopsoas, 346 
isquiotibial medial, 354 

Lesões de raízes nervosas 
cervical, 120-123 

, 
lndice 557 

lombar (ver lesões de raiz nervosa lombar) 
torácica, 286-289 

Lesões de raízes nervosas torácicas, 286-289 
Lesões expansivas, coluna cervical e, 107-108 
Lesões expansivas, da coluna, 331-333 
Lesões SLAP. Ver rupturas labrais 
Lesões torácicas, 286-287 
Levantador da escápula, 49, 52-54, 274 
Ligamento alar, 97-98, 103 
Ligamento amarelo, 97-98 
Ligamento anular, 205, 207 
Ligamento calcaneofibular, 461 
Ligamento colateral lateral, 415-416 
Ligamento colateral medial, 413-414 

Ligamento colateral radial, 207 
Ligamento colateral ulnar, 205, 207 
Ligamento cruzado anterior, 438-442, 444-446 
Ligamento cruzado posterior, 438-439 
Ligamento deltoide, 457-458 
Ligamento iliofemoral, 366, 381 

Ligamento inguinal, 383 
Ligamento interespinhoso, 97-98 
Ligamento isquiofemoral, 366, 381 

Ligamento longitudinal anterior, 97-98 
Ligamento longitudinal posterior, 97-98 
Ligamento patelar, 407 
Ligamento pubofemoral, 381 
Ligamento sacroespinal, 362-363 
Ligamento sacroilíaco, 362-363 
Ligamento sacrotuberal, 362-363 

Ligamento supraespinal, 97-98 
Ligamento talocalcaneano posterior, 457-458, 476 
Ligamento talofibular anterior, 461, 472-474 
Ligamento talofibular posterior, 461, 473-474 
Ligamento tibiocalcaneano, 457-458, 476 

Ligamento tibiofibular anterior, 461 
Ligamento tibiofibular posterior, 461 
Ligamento tibionavicular, 457-458, 476 
Ligamento tibiotalar anterior, 457-458, 476 
Ligamento tibiotalar posterior, 457-458, 476 
Ligamento transverso, 97-98, 103 
Ligamento umeral transverso, 139-140, 157, 

183-187 
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Ligamentos colaterais, 258-259 
Ligamentos da articulação sacroilíaca anterior, 

364-366 
Linha articular 

lateral, 414-415 
medial, 412-413 

Lombarização, 294-295 
Longuíssimo, 275 

M 

Maléolo lateral e ligamentos inseridos, 461 
Maléolo medial, 45 7 -458 
Manguito rotador, 138-139 
Manobra de Hallpike, 92-93 
Manobra de Halstead, 194-195 
Manobra de Mannkopf, 495 
Manobra de O'Donoghue, 96-98 
Manobra de Valsalva, 107, 331 
Manobra funcional da artéria vertebrobasilar, 86-87 
Medidas das pernas, 499 

comprimento aparente da perna, 500-501 
comprimento real de perna, 499 

Mielografia, 32-33, 102, 106, 117 
Movimento ativo, avaliação do, 25-28 
Musculatura intrínseca cervical, 70-71 
Musculatura paratorácica, palpação, 274-275 
Músculo adutor longo, 383 
Músculo adutor magno, 298-299 
Músculo bíceps braquial, 139-140, 154-155, 183 
Músculo bíceps femoral, 298-299 
Músculo braquiorradial, testagem de reflexos, 127 
Músculo de bíceps, 140 

testagem motora, 124-127 
Músculo deltoide, 69-70, 136-137, 141-144, 160 

anatomia, 141-142 

palpação, 141-142 
testagem motora, 124 

Músculo escaleno médio, 189 
Músculo esplênio da cabeça, 69-71, 143-144 
Músculo esplênio do pescoço, 69-71, 143-144 
Músculo esternocleidomastóideo, 66-67 
Músculo gêmeo inferior, 298-299 
Músculo gêmeo superior, 298-299 
Músculo glúteo máximo, 44-45, 60-63, 298-299 
Músculo glúteo médio, 42-43, 61-63, 298-299 
Músculo glúteo mínimo, 298-299 
Músculo infraespinal, 138-139 
Músculo Iatíssimo do dorso, 274 

Músculo longuíssimo do pescoço, 69-71 
Músculo masseter, 512 

Músculo oblíquo interno, 42-43 
Músculo obturador interno, 298-299 
Músculo paravertebral lombar, 305-306 
Músculo peitoral menor, 191-192 
Músculo piriforme, 298-299 
Músculo pronador redondo, 204 
Músculo pterigoide, 512 
Músculo quadrado femoral, 298-299 
Músculo redondo menor, 138-139 
Músculo romboide, 274 
Músculo sartório, 383 

Músculo semiespinal do pescoço, 69-71 
Músculo semimembranáceo, 417 
Músculo semitendíneo, 417 
Músculo serrátil inferior, 275 
Músculo serrátil posterior, 275 
Músculo serrátil superior, 275 
Músculo subescapular, 138-139 
Músculo supraespinal, 136-139, 160 
Músculo temporal, 512 
Músculo tensor da fáscia lata, 42-45, 382 
Músculo trapézio, 69-70, 141-144, 2 7 4 

anatomia e palpação, 143-144 
Músculo tríceps, 138-139 

testagem do reflexo, 129-130 
testagem motora, 128-129 

Músculo tríceps braquial, 209 
Músculos abdominais, avaliação postural, 44-45 
Músculos escalenos anteriores, 94-95 
Músculos glúteos, 298-299 
Músculos laterais do tronco, 42-43 
Músculos vertebrais, 295-296 
Músculos vertebrais intrínsecos, 295-296 

N 

Nervo abducente, 509-511 
Nervo auditivo (VIII), 518-523, 519-523 

Nervo coclear 
teste de Rinne, 519 
teste de Weber, 518 

Nervo espinal, 120-122. Ver também lesão de raiz 

nervosa cervical 
Nervo espinal acessório (XI), 527 
Nervo hipoglosso (XII), 528 
Nervo isquiático, 298-300, 309-310, 316. Ver 

também teste da elevação da perna reta 
Nervo mediano, 210 
Nervo musculocutâneo, 210 
Nervo olfatório (I), 503-504 
Nervo óptico (II), 504-506 



Nervo t ibial, 460 
Nervo t roclear, 509-511 
Nervo ulnar, 223-224 

compressão do, local de, 226 
Nervo vestibular 

teste da mudança de direção, 520 
teste do indicador, 521 

Nervos cranianos, 502-503 
anormalidades múltiplas dos nervos cranianos, 

502-503 
características anatômicas de, 502-503 
exame oftalmoscópico, 507-508 
nervo auditivo (VIII), 518-523 
nervo espinal acessório (XI), 527 
nervo facial (VII), 515 
nervo hipoglosso (XII), 528 
nervo olfatório (I), 503-504 
nervo óptico (II), 504-506 
nervo trigêmeo (V), 512-517 
nervos glossofaríngeo e vago (IX, X), 524-526 
nervos oculomotor, troclear e abducente (III, 

IX, VI), 509-511 
Nistagmo, 522-523 
Notas SOAP, 19-20 

o 
Oblíquo externo, 42-45 

Observação/inspeção do paciente, 22-23 
Olécrano, 208, 223-224, 226 
Ombros arredondados, 56-57 
Ombros góticos, 53-54 
Oponente do dedo mínimo, 255-256 
Oponente do polegar, 254-255 
OPQRST, mnemônica, 21-22 
Osso, radiologia simples, 30-31 
Ossos das falanges, 25 7 -258 

Ossos metacarpais e palpação das falanges, 
257-258 

p 

Padrões dermatômicos, 120-122, 342-343 
Palmar longo, 204, 232 

Palpação, 22-25 
cotovelo, 203-210 
estruturas ósseas, 23-25 
joelho, 407-418 
mão,254-258 
ombro, 136-144 
pele, 23-25 
punho, 232-237 

quadril,378-383 
sacroilíaca, 360-362 

, 
lndice 

tecido mole subcutâneo, 23-25 
torácica, 270-277 
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Palpação das costelas e espaços intercostais, 
271-272, 277 

Patela, 407-408 

Pele 
avaliação, 22-23 
temperatura, avaliação da, 23-25 

Pelve anterior, 49-50, 58-60 
Pelve posterior, 58-60 
Pernas arqueadas, 61-63 
Platô tibial, 412-413 
Platô tibial medial, 412-413 
Pletismografia, 483-485 
Plexo braquial, 120-122, 203 

irritação do, 196-199 
Plexo cervical, 120-122 
Ponto-gatilho miofascial, 66-67 
Posição de Adam, 282 
Postura 

alterações estruturais versus adaptativas, 36-39 
avaliação, 39-46 
distorções e adaptações, 49, 52-63 
ideal, 36-3 7 
importância da, 36-37 
neutra, 36-37 
síndrome,46,48-50,5lt 
tipos, 46-47, 48t 

Postura cifolordótica, 46-47, 48t 
Postura da cabeça para a frente, 49, 51-52 
Postura de swayback, 46-4 7, 48t 
Postura do dorso plano, 46-47, 48t 
Postura militar, 46-47, 48t 
Potencial evocado somatossensorial, 132-133, 356 
Prega sinovial, 433 
Prega sinovial anterior, 433 
Prega sinovial patelar medial, 433 
Prega sinovial suprapatelar, 433 
Procedimento de rastreamento de George, 94-96 
Processo articular posteroinferior, 71-72 
Processo articular posterossuperior, 71-72 
Processo coracoide, 136-138, 191-192 
Processo estiloide ulnar 

palpação, 236 
Processo mastoide, 66-67 
Processos espinhosos, 71-72, 294-295 

palpação, 276 
Processos espinhosos lombares, 294-295 
Pronação, cotovelo, 213 
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Pronação dos pés, 61-63 
Protocolo de avaliação clínico, 19-20 

avaliação da amplitude de movimento, 23-29 
história do paciente, 19-22 
imagens diagnósticas e testagem estrutural, 

29-34 
observação/inspeção, 22-23 
palpação, 22-25 
testagem física, ortopédica e neurológica, 27-30 
testagem funcional, 32-35 

Protrusão do abdome, 60-61 

a 
Quadrado do lombo, 42-43, 296-297 

R 

Rádio, 203, 205, 207 
Radiografia axilar do ombro, 168, 172, 175, 181 
Radiografia tangencial do ombro, 168, 172, 175 
Radiografias anteroposteriores do ombro, 153-154, 

158, 161,168, 172,175,181,187 
Radiologia simples, 19-20, 27-31 

cervical, 498 
comprometimento de artéria subclávia, 95-96 
cotovelo, 218-219, 222 
joelho,430,445-446,449 

ligamento alar, 106 
ligamento sacrotuberal, 368 
lomba~307-309,329-330,333,337 

manobra de Halstead, 194-195 
manobra de O'Donoghue, 97-98 
mão,259-261,263,266 
punho, 252 
quadril, 392-394, 399, 403 
sinal de Bakody, 117 
sinal de Kaplan, 217 
sinal de Rust, 102 
teste da deglutição, 108 
teste do flamingo, 3 7 4 
torácica, 283, 285-286, 288-291 

Raiz nervosa de L4, 349 
Raiz nervosa de L5, 351 
Raiz nervosa de Sl, 355 
Raiz nervosa de Tl, 132-133 
Raízes nervosas de L2, L3 e L4, 347 
Raízes nervosas de Tl2, Ll, L2 e L3, 344 
Rastreamento de escoliose, 56-58, 281 

posição de Adam, 282 
sinais e sintomas clínicos, 281 
teste do deslizamento de McKenzie, 283 

Reflexo abdominal inferior, 541 
Reflexo abdominal superior, 540 
Reflexo corneal, 513 
Reflexo do vômito, 526 
Reflexo glúteo superficial, 541 
Reflexo mandibular, 513 
Retináculo flexor, 233, 243 
Reto do abdome, 44-45 
Reto femoral, 44-45, 411-412 
Rotação 

amplitude de movimento do ombro 
rotação externa, 148 
rotação interna, 147 

método do inclinômetro, 77, 280 
testagem muscular isométrica resistiva, 81 
torácica, 280 

Rotação escapular, 54-56 
Rotação externa, quadril, 389 
Rotação interna, quadril, 388 
Ruptura do tendão do calcâneo, 479 

sinais e sintomas clínicos, 479 
testes para, 479-481 

Rupturas labrais, 176 
testes para, 177 -179 

s 
Sacralização, 294-295 
Sensibilidade dolorosa, 23-25 

escala de pontuação, 23-25 
Serrátil anterior, 49, 52 

Sinais de Waddell 
distúrbio regional sensitivo ou motor, 491 

hiper-reação, 492 
sensibilidade dolorosa não anatômica, 487-488 

sinal da distração, 490 
sinal de simulação, 489 

Sinal da corda do arco, 325 
Sinal da flexão do joelho, 315-316 
Sinal da gaveta, 43 7-439 
Sinal da gaveta do pé, 473-474 

Sinal da inclinação antálgica, 323-324 
Sinal da mão de Rossolimo, 533 

Sinal da telescopagem, 392 
Sinal de Babinski, 535 

Sinal de Bakody, 117 
Sinal de Barre-Lieou, 85 
Sinal de Beevor, 287-288 
Sinal de Bikele, 197 
Sinal de Bohler, 429 
Sinal de Brudzinski, 497 
Sinal de Cox, 320 



Sinal de Déjérine, 108 
Sinal de Gilchrest, 158 
Sinal de Hoffman, 530-531 
Sinal de Homan, 486-487 
Sinal de Hoover, 493 
Sinal de Impacto de Neer, 153-154 
Sinal de Kaplan, 217 
Sinal de Lhermitte, 115, 498 
Sinal de Lindner, 329 
Sinal de Minor, 321 

Sinal de Oppenheim, 536 
Sinal de Rust, 102 
Sinal de Schaeffer, 539 
Sinal de Schepelmann, 288-289 
Sinal de Tinel, 199, 223-224 
Sinal de Tinel do pé, 478 

Sinal de Tinel no punho, 242 
Sinal de Tinnel, 199 
Sinal de Tromner, 532 
Sinal de Wartenberg, 224-225 
Sinal do aperto de botão subacromial, 159-160 
Sinal do pé de Chaddock, 537 

Sinal do pé de Rossolimo, 538 
Sinal do punho de Chaddock, 534 
Sinal do sulco, 175 

Sinal poplíteo de Cabot, 428 
Síndrome cerebelar bilateral, 543 
Síndrome cerebelar ipsilateral, 543 
Síndrome cruzada inferior, 49-50, 5lt 
Síndrome cruzada superior, 46, 48-50, 5lt 
Síndrome da articulação sacroilíaca, 334 
Síndrome do desfiladeiro torácico, 188-189 

sinais e sintomas clínicos, 188-189 
testes para, 188-195 

Síndrome do impacto, 151-152 
sinais e sintomas clínicos, 151-152 
sinal do impacto de Neer, 153-154 
teste da tendinite do supraespinal, 151-152 

teste de coçar de Apley, 152-153 
teste de impacto de Hawkins-Kennedy, 152-153 

Síndrome do piriforme, 368-369 
sinais e sintomas clínicos, 369 
teste para, 369-371 

Síndrome do túnel cubital, 226 
Síndrome do túnel do carpo, 242 

sinais e sintomas clínicos, 242 
testes para, 242-247 

Síndrome do túnel do tarso, 477 
sinais e sintomas clínicos, 4 77 
testes para, 477-478 

Síndrome do túnel radial (STR), 223-224, 228 

, 
lndice 

Síndrome do túnel ulnar, 248 
sinais e sintomas clínicos, 248 
tríade do túnel ulnar, 248 

Síndromes posturais, 46, 48-50, 51 t 
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síndrome de postura cruzada inferior, 49-50, 

5lt 
síndrome de postura cruzada superior, 46, 

48-50,5lt 
Suboccipitais, 49, 52 
Sulco bicipital, 139-140, 183 
Sulco pleural, 94-95 
Supinação, do cotovelo, 212-213 

T 

TC lombar, 329-330, 333 
Tecido mole subcutâneo, 22-25 
Técnica de Cobb-Lippman, 281 
Tendão bicipital, 139-140 
Tendão do bíceps, 21 O 
Tendão do calcâneo, 466-467 
Tendão do quadríceps femoral, 407-408, 433 
Tendão do tibial anterior, 463-465 
Tendão tibial posterior, 458-459 
Tendinite bicipital, 154-155 

sinais e sintomas clínicos, 154-155 
Tendinite calcária, 151-152 
Tendões do extensor longo dos dedos, 463-465 
Tendões extensores, palpação, 237 
Tendões fibulares, 462-463 

Tendões tlexores 
anatomia, 232 
palpação, 232 

Tenossinovite estenosante, 249-250 
sinais e sintomas clínicos, 249-250 
teste de Finkelstein, 249-250 

Termografia,483-485 

Testagem de reflexos 
cutâneo superficial, 540-542 
extremidade inferior, 535-539 
extremidade superior, 530-534 
músculo bíceps, 124-125 
músculo braquiorradial, 127 
músculo tríceps, 129-130 

Testagem físic.a, 27-29 
Testagem funcional, 32-34 

eletroencefalografia (EEG), 32-34 
eletromiografia (EMG), 32-34 
potencial evocado somatossensorial (PESS), 

32-34 

Testagem motora 
grupo abdutor dos dedos, 130-131 
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grupo extensor do punho, 126-127 
grupo extensor dos dedos, 129-130 

grupo flexor do punho, 128-129 
grupo flexor dos dedos, 130-131 
interósseos palmares, 131-132 
músculo tríceps, 128-129 

Testagem sensitiva, 120-122 
Teste costoclavicular, 190-191 
Teste da abdução sacroilíaca resistid.a, 367 
Teste da altura da nádega, 327 
Teste da apreensão anterior, 163 

Teste da apreensão patelar, 448 
Teste da apreensão posterior, 169 
Teste da aproximação escapular passiva, 286-287 
Teste da artéria vertebral, 88 

Teste da compressão, 452 
Teste da compressão ativa, 177 

Teste da compressão de Apley, 421-423 
Teste da deglutição, 108 
Teste da distração de Apley, 443 
Teste da elevação da mão, 245 
Teste da elevação da perna reta, 309-310, 317-318 

Teste da elevação dupla das pernas retas, 312 
Teste da estabilidade lateral, 474-475 
Teste da estabilidade medial, 476 
Teste da FAIR, 3 70 

Teste da figura de oito, 550 
Teste da flutuação, 452 
Teste da fungada de Lewin, 332 
Teste da gaveta anterior, 162 
Teste da gaveta posterior, 170-171 
Teste da inclinação pélvica (compressão do ilíaco), 

372 
Teste da instabilidade anterior de Andrews, 165 
Teste da instabilidade anterior em decúbito 

ventral, 164 
Teste da marcha com calcanhar e dedos, 329-330 

Teste da mudança de direção, 520 
Teste da palmadinha, 546, 549 
Teste da percussão do calcâneo, 480 
Teste da percussão vertebral, 99-100, 284-285, 

284-285,308-309 
Teste da pinça, 246-247 
Teste da pinça digital, 227 
Teste da prega de Hughston, 435 
Teste da prega mediopatelar, 434 
Teste da pronação-supinação, 545 
Teste da queda do braço, 180 
Teste da tendinite do supraespinal, 151-152 

Teste da tração, 193 
Teste da tração do nervo femoral, 315-316 

Teste de abdução do ombro, 117 
Teste de Adson, 188-189 
Teste de Allen, 485 
Teste de Allis, 390-391 
Teste de alongamento do plexo braquial, 196 
Teste de Anvil, 393-394 
Teste de Bechterew, 319 

Teste de Bragard, 316. Ver também teste de 
levantamento da perna reta 

Teste de Buerger, 483-484 
Teste de Bunnel-Littler, 261-262 
Teste de Cipriano, 371 
Teste de coçar de Apley, 152-153 
Teste de compressão carpal, 245 
Teste de compressão de Jackson, 110 
Teste de compressão e extensão, 111 
Teste de compressão e flexão, 112 
Teste de compressão esternal, 285-286 
Teste de compressão foraminal, 109, 114 
Teste de contratura do reto femoral, 396 
Teste de Copeland, 481 
Teste de Cozen, 214-215 
Teste de Dawbarn, 161 
Teste de Dekleyn, 89 
Teste de depressão do ombro, 116-117 
Teste de destreza, 54 7 

Teste de distração, 116-117 
Teste de Dreyer, 449 

Teste de Dugas, 168 
Teste de Ely, 397 
Teste de empurra-puxa, 172 
Teste de estresse de Norwood, 170-171 

Teste de estresse do ligamento alar, 106 
Teste de estresse do ligamento sacrotuberal, 368 
Teste de estresse do ligamento transverso, 105 
Teste de estresse em abdução, 222, 445-446 
Teste de estresse em adução, 219-221, 444-445 
Teste de estresse em varo e valgo, 258-259 
Teste de expansão do tórax, 289-291 
Teste de extensão lombar sobre uma perna, 307 
Teste de extensão resistida do dedo médio, 228 

Teste de Fajersztajn. Ver teste da elevação 
da perna reta 

Teste de Feagin, 173 
Teste de Finkelstein, 249-250 
Teste de flexão do cotovelo, 226 
Teste de flexão do joelho, 322 

Teste de flutuação semilunopiramidal, 250-251 
Teste de frouxidão ligamentar do colateral ulnar 

do polegar, 259-261 
Teste de Gaenslen, 364 



Teste de Goldthwaith, 334. Ver também teste de 
elevação da perna reta 

Teste de Hautant, 90 
Teste de Helfet modificado, 427 
Teste de Hibb, 372 
Teste de impacto de Hawkins-Kennedy, 152-153 
Teste de inclinação anterior com apoio, 335 
Teste de instabilidade segmentar, 305-306 
Teste de Kemp, 328 
Teste de Kernig, 496-497 
Teste de Lachman, 440-441 
Teste de Lachman invertido, 440-441 
Teste de Laguerre, 403 
Teste de Lasegue, 311 
Teste de Lewin-Gaenslen, 365 

Teste de Lippman, 157 
Teste de Losee, 442 
Teste de Ludington, 184-185 
Teste de Magnuson, 494 
Teste de Maigne, 8 7 
Teste de McMurray, 422-423 
Teste de Milgram, 332 
Teste de Mill, 216 
Teste de Nachlas, 336 

Teste de Naffziger, 333 
Teste de Ober, 398 
Teste de Patrick, 400-401 
Teste de Phalen invertido, 244 
Teste de Rinne, 519 
Teste de Rockwood, 166 
Teste de Romberg, 551 
Teste de Roos, 194-195 
Teste de Rowe para instabilidade anterior, 167 
Teste de Rowe para instabilidade multidirecional, 

174 
Teste de Sharp-Purser, 104 
Teste de Sicard, 317 
Teste de Slocum, 441 
Teste de slump, 312-314 
Teste de Soto-Hall, 101, 285-286 
Teste de Speed, 156 

Teste de Spurling, 113 
Teste de tensão do isquiático, 326 

Teste de tensão do plexo braquial, 198 
Teste de Thessaly, 431-432 
Teste de Thomas, 395 
Teste de Thompson, 479 

Teste de Trendelenburg, 401 
Teste de Underburg, 90 
Teste de Waldron, 450 
Teste de Watson, 252 

Teste de Weber, 518 
Teste de Wright, 191-192 
Teste de Yeoman, 366 
Teste de Yergason, 182-183 
Teste dedo-dedo, 544 
Teste dedo-nariz, 543 

, 
lndice 

Teste do alongamento do piriforme, 369 
Teste do alongamento sacroilíaco, 367 
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Teste do atrito medial-lateral de Anderson, 430 
Teste do atrito patelar, 446-447 
Teste do calcanhar-joelho, 548 

Teste do clique de Ortolani, 391 
Teste do cotovelo do golfista, 218-219 
Teste do deslizamento anterior, 179 
Teste do deslizamento de McKenzie, 283 
Teste do deslocamento doloroso de Steinman, 425 
Teste do extensor comum dos dedos, 266 

Teste do extensor e flexor longo do polegar, 265 
Teste do flamingo, 3 7 4 
Teste do fulcro, 167 
Teste do indicador, 521 
Teste do ligamento umeral transverso, 186-187 
Teste do músculo esternocleidomastóideo, 527 
Teste do músculo trapézio, 527 
Teste do piriforme, 327, 399 
Teste do profundo, 264 

Teste do pulo, 394 
Teste do quadrante, 402 
Teste do rechaço patelar, 451 
Teste do ressalto, 178 
Teste do retorno, 424 
Teste do retrocesso do menisco, 426 
Teste do sinal da nádega, 337 
Teste do supraespinal, 181 
Teste do torniquete, 246-247, 477-478 

Teste labiríntico, para nistagmo posicional, 
522-523 

Teste muscular isométrico contra a resistência, 
78-79 

Teste para ligamentos retinaculares tensos, 263 
Teste Phalen, 243 
Testes da cápsula articular, 261-263 
Testes de função cerebelar 

extremidade inferior, 548-551 
extremidade superior, 543-547 

Testes ortopédicos cervicais 
avaliação da amplitude de movimento, 72-77 
avaliação da circulação vertebrobasilar, 82-93 
compressão e irritação neurológica, 109-117, 

110-117 
comprometimento da artéria subclávia, 94-96 
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diagnóstico diferencial, 96-98 
fluxograma do exame, 65 
fraturas cervicais, 99-102 
instabilidade cervical, 103-106 
lesões expansivas, 107 -108 

palpação cervical 
aspecto anterior, 66-68 
aspecto posterior, 69-73 

testagem muscular isométrica resistiva, 78-81 

Testes ortopédicos da articulação do quadril 
avaliação da amplitude de movimento, 384-389 
displasia congênita do quadril, 390-392 
fluxograma do exame, 3 77 
fraturas, 393-394 
lesões articulares, 400-403 

palpação, 378-383 
testes de contratura, 395-399 

Testes ortopédicos da mão 
instabilidade articular, 258-261 
instabilidade de tendão, 264-266 

palpação 
aspecto anterior, 254-256 
aspecto posterior, 256-258 

testes da cápsula articular, 261-263 

Testes ortopédicos do cotovelo 
avaliação da amplitude de movimento, 211-213 
epicondilite lateral (cotovelo do tenista), 

214-217 
epicondilite medial (cotovelo do golfista), 

218-219 
fluxograma do exame, 202 
instabilidade ligamentar, 219-222 

palpação, 203-210 
aspecto anterior, 21 O 
aspecto lateral, 206-207 
aspecto medial, 203-205 
aspecto posterior, 208-209 

síndromes compressivas/ neuropatia, 223-228 
Testes ortopédicos do joelho 

avaliação da amplitude de movimento, 419-420 
derrame da articulação do joelho, 451-452 
disfunção patelofemoral, 446-450 
fluxograma do exame, 406 
instabilidade do menisco, 421-432 
instabilidade ligamentar, 436-446 

palpação 
aspecto anterior, 407-412 
aspecto lateral, 414-416 
aspecto medial, 412-414 
aspecto posterior, 417 -418 

testes de pregas sinoviais, 433-435 

Testes ortopédicos do ombro 
avaliação de amplitude de movimento, 145-150 
bursite, 159-161 
fluxograma do exame, 135 
instabilidade do manguito rotador, 180-181 
instabilidade do tendão do bíceps, 182-187 
instabilidade glenoumeral 

anterior, 162-168 
posterior, 169-172 

instabilidade multidirecional, 173-175 
irritação do plexo braquial, 196-199 
palpação 

aspecto anterior, 136-142 

aspecto posterior, 142-144 
rupturas labrais, 176-179 
síndrome do desfiladeiro torácico, 188-193 
síndrome do impacto (supraespinal), 151-154 
tendinite (bicipital), 154-158 

Testes ortopédicos do punho 
avaliação da amplitude de movimento, 

238-241 
fluxograma do exame, 231 palpação 

aspecto anterior, 232-235 
aspecto posterior, 236-23 7 

instabilidade carpal, 250-252 
síndrome do túnel do carpo, 242-247 
síndrome do túnel ulnar, 248-250 
tenossinovite estenosante, 249-250 

Testes ortopédicos do tornozelo 
avaliação da amplitude de movimento, 468-471 
fluxograma do exame, 456 
instabilidade ligamentar, 4 72-4 7 6 

palpação 
aspecto anterior, 463-465 
aspecto lateral, 461-463 
aspecto medial, 45 7 -460 
aspecto posterior, 466-467 

ruptura do tendão do calcâneo, 479-481 
síndrome do túnel do tarso, 477-478 

Testes ortopédicos lombares 
avaliação de amplitude de movimento, 301-303 
dor lombar vs. sacroilíaca, diagnóstico 

diferencial, 334-337 

fluxograma do exame, 293 
fraturas lombares, 308-309 
lesões expansivas, 331-333 
palpação, 294-300 
raiz nervosa lombar e testes de irritação/ 

compressão do nervo isquiático, 309-330 

testes de disfunção articular, 304-307 
Testes ortopédicos sacroilíacos 



alongamento sacroilíaco, 362-368 
fluxograma do exame, 359 
lesões articulares, 3 71-3 7 4 
palpação, 360-362 
síndrome do piriforme, 368-371 

Testes ortopédicos torácicos 
anquilose da articulação costovertebral, 

289-291 
avaliação da amplitude de movimento, 278-280 
fluxograma do exame, 269 
fraturas torácicas, 284-286 
lesões de raiz nervosa, 286-289 
palpação 

aspecto anterior, 270-272 
aspecto posterior, 272-277 

rastreamento da escoliose, 281-283 
Tibial anterior, 61-63 
Tibial posterior, 42-43 
Tomografia computadorizada (TC), 19-20, 27-31, 

102, 106, 108, 117,222,285-286,307,449, 

498 
Tomografia computadorizada com emissão de 

próton único (SPECT), 307 
Transecção da medula espinal cervical, 103 
Trato iliotibial, 415-416 
Trato iliotibial da fáscia lata, 42-43 
Tríade de Déjérine, 332 

Triângulo femoral, 383 
Trocânter maior, 380 
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Trombose venosa profunda (TVP), 486-487 
sinais e sintomas clínicos, 486-487 
testes para, 486-48 7 

Túber isquiático, 361-362 
Tubérculo radial, 236 

palpação, 236 
Túnel de Guyon, 235, 248 

Túnel do carpo, palpação, 233 

u 
Ulna,203,205,207 
Ultrassom da vertebral e da carótida, 92-93 
Ultrassom vascular, 483-484 
Ultrassom vascular periférico, 485-487 
Ultrassonografia, 153-154, 158, 161, 392 
"úmero, 136-138, 160,203-204 

V 
Vasto intermédio, 411-412 
Vasto lateral, 411-412 
Vasto medial, 411-412 
Veia axilar, 190-191 
Venografia,486-487 

Vista anteroposterior, avaliação postural, 45-46 


