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Para acessar os módulos do hipertexto 

Para acessar cada módulo do hipertexto clique no link do módulo 
desejado que está no índice. 

Para retornar ao índice geral, no módulo que está sendo 
visualizado, vá até o final da apresentação e clique no link: 

                                  Retornar para o Índice Geral 

     ou, usar o botão voltar na barra de navegação. 
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                             Assuntos do Módulo 12 

                  ARTICULAÇÕES SACROILÍACAS 

 

1- Anatomia do quadril e da pelve 
2- Anatomia das articulações sacroilíacas 
3- Comentários clínicos sobre as sacroilíacas 
4- Exame físico (Inspeção, palpação, testes especiais) 
5- Verificação de sacroileíte 
6- Dor na articulação sacroilíaca 
7- Estudo de casos semiológicos da pelve 



Anatomia Óssea do Quadril e da Pleve 



Anatomia das sacroilíacas 





Anatomia das sacroilíacas 



Anatomia das sacroilíacas 





 

• PELVIS ARTICULACIONES Y LIGAMENTOS  
• http://www.youtube.com/watch?v=HwkbuhipZZ0&feature=related   

Acesse o vídeo 

http://www.youtube.com/watch?v=HwkbuhipZZ0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HwkbuhipZZ0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HwkbuhipZZ0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=HwkbuhipZZ0&feature=related


 

• As articulações sacroilíacas formam a “chave” para o arco entre os dois 
ossos pélvicos. 

      Juntamente com a sínfise púbica, elas ajudam a transferir o peso da 
coluna vertebral para os membros inferiores e provêem elasticidade ao 
anel pélvico. 

      Essa tríade de articulações também atua como um amortecedor para 
reduzir a força de choques e impactos que incidem sobre a coluna 
vertebral e a porção superior do corpo em decorrência do contato dos 
membros inferiores com o solo.  

• Por causa desta função amortecedora de choques, a estrutura das 
articulações sacroilíacas e da sínfise púbica é diferente da estrutura da 
maioria das articulações. 

• A avaliação das articulações sacroilíacas e da sínfise púbica deve ser 
incluída no exame da coluna vertebral lombar e/ou dos quadris quando 
não houver história de trauma direto sobre essas articulações. 



 

• Normalmente o exame completo das articulações sacroilíacas não é 
realizado até que tenha sido concluído exame da coluna lombar e/ou 
quadris. 

      Quando essas articulações já foram examinadas e o problema do 
paciente parece ainda não estar compreendido e permanece não 
diagnosticado, deve-se iniciar um exame da pelve. 

 

• As articulações sacroilíacas são em parte uma articulação sinovial e em 
parte uma articulação sindesmoidal (sindesmose). 

      Sindesmose é um tipo de articulação fibrosa na qual o tecido conjuntivo 
fibroso interposto forma uma membrana ou um ligamento interósseo. 

      A porção sinovial da articulação possui uma forma  em “C”, com a 
superfície ilíaca convexa do C direcionada para frente e para baixo. 

      A superfície sacral é discretamente côncava 



 

• O tamanho, a forma e a aspereza das superfícies articulares variam 
enormemente entre os indivíduos. 

      Nas crianças essas superfícies são lisas. 

      Nos adultos, elas se tornam depressões e elevações irregulares que se 
encaixam entre si. 

      Por essa razão, elas restringem o movimento na articulação e aumentam a 
resistência articular para realizar a transferência do peso do membro 
inferior para a coluna vertebral. 

      A superfície do sacro é recoberta por cartilagem hialina que é três vezes 
mais espessa que a do ílio. 

      Em indivíduos idosos, partes das superfícies articulares podem ser 
obliteradas por aderências. 

• Embora as articulações sacroilíacas sejam relativamente móveis nos 
indivíduos jovens, elas se tornam progressivamente mais rígidas com a 
idade. Em alguns casos ocorre ancilose. As articulações sacroilíacas são 
suportadas por vários ligamentos fortes. 



Avaliação da Art. Sacroilíaca 

 

•   Palpação da Pelve 
 
 

•  Teste de Patrick ou Fabere – 3,5  
 
 
 

•  Teste de Gaenslen – 3,5 



 

 

• As articulações sacroilíacas são comumente lesadas por um 
impacto abrupto causado por um escorregão numa sarjeta de 
rua, um chute muito entusiasmado (errando o objeto ou 
chutando o solo), uma queda sobre as nádegas ou uma 
manobra de levantamento e torção. 

 

• Em uma lesão da articulação sacroilíaca existe uma dor 
profunda, surda e indefinida que tende a ser unilateral e pode 
ser referida para a face posterior da coxa, fossa ilíaca e nádega 
do lado afetado. A dor sacroilíaca geralmente não se estende 
abaixo do joelho. 



 

 

• A dor na sacroilíaca geralmente é sentida durante a mudança 
de posiçaõ no leito, ao sair do leito ou durante o passo com o 
membro afetado. Frequentemente a dor é constante e não 
está relacionada com a posição. 

 

• O examinador deve observar posturas que podem aumentar 
o estresse sobre as articulações sacroilíacas (p.ex., posição 
em pé, especialmente com o apoio sobre um único membro). 



A e B Face anterior do quadril e da pelve 

A, crista ilíaca;  B, 
espinha ilíaca 
ântero-superior;C, 
sínfise púbica; D, 
tubérculo púbico; 
E,m. satório; F, 
nervo cutâneo 
femoral lateral;G, 
artéria femoral;H, 
m. tensor da fáscia 
lata; I, espinha 
ilíaca ântero-
inferior; J, 
articulação do 
quadril; K, 
trocanter menor. 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



A, crista ilíaca;  
 B, espinha ilíaca ântero-superior; 
C, sínfise púbica;  
D, tubérculo púbico;  
E,m. satório; 
 F, nervo cutâneo femoral lateral; 
G, artéria femoral; 
H, m. tensor da fáscia lata; 
 I, espinha ilíaca ântero-inferior; 
J, articulação do quadril; 
 K, trocanter menor. 

C  Face anterior do quadril e da pelve 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



A e B   Face Lateral da Coxa e da Pelve 

A, crista olíaca; 
B, espinha ilíaca 
ântero-superior; 
C, espinha ilíaca  
Póstero-superior; 
D, m. glúteo 
médio; 
E, m. tensor da 
fáscia lata; 
F, m. glúteo 
máximo; 
G, trocanter maior. 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



C   Face Lateral da Coxa e da Pelve 

A, crista olíaca; 
B, espinha ilíaca ântero-superior; 
C, espinha ilíaca  
Póstero-superior; 
D, m. glúteo médio; 
E, m. tensor da fáscia lata; 
F, m. glúteo máximo; 
G, trocanter maior. 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



A e B   Face posterior do Quadril e da Pelve 

A, crista ilíaca; 
B, espinha ilíaca 
póstero-superior; 
C, articulação 
sacroilíaca; 
D, m. glúteo 
máximo; 
E, sacro; 
F, cóccix; 
G, tuberosidade 
isquiática; 
H, trocanter maior; 
I, m. piriforme; 
J, m. quadrado 
femoral; 
K, prega glútea; 
L, incisura isquiática. 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



C   Face posterior do Quadril e da Pelve 

A, crista ilíaca; 
B, espinha ilíaca 
póstero-superior; 
C, articulação 
sacroilíaca; 
D, m. glúteo 
máximo; 
E, sacro; 
F, cóccix; 
G, tuberosidade 
isquiática; 
H, trocanter maior; 
I, m. piriforme; 
J, m. quadrado 
femoral; 
K, prega glútea; 
L, incisura isquiática. 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 

 



Palpação da Pelve para avaliar a estabilidade. 



Palpação da Sacroilíaca 



Teste de Patrick ou Teste de Fabere 
(FABERE = flexão, abdução e rotação externa do quadril) 

Testa normalidade da 
articulação sacroiíaca. 
 
Condição detectada (teste 
positivo) = presença de dor na 
articulação sacroilíaca do 
mesmo lado. 

 
Manobra: Paciente em DD, o joelho é fletido, 
abduzido e rodado externamente até o maléolo 
lateral se apoiar no joelho oposto logo acima da 
patela.  
Nesta posição o joelho do lado a ser testado é 
levemente forçado para baixo; se ocorrer dor, o 
teste é positivo. 



Teste de Patrick  ou  FABERE  
(quadril em  posição de 4) 

Realizado para diferenciar a radiculopatia lombar de uma patologia intrínseca 
do quadril 

A localização da Dor aponta para a patologia: 
Dor na região anterior da virilha = artrite do quadril 
                                                             patologia do iliopsoas 
 
Dor no quadril posterior =  patologia sacroilíaca 



Teste de Patrick  (FABERE) 



Verificação de sacroileíte 

 

• Além da palpação direta sobre as articulações sacroilíacas (ASIs), existem 
manobras específicas para testar a presença de inflamação nessas 
articulações. 

• O paciente é colocado em posição supina (decúbito dorsal) próximo à 
margem lateral da mesa de exame de modo que o membro inferior possa 
ficar pendido, provocando uma hiperextensão da articulação coxofemoral. 

       Ao mesmo tempo, solicita-se uma flexão forçada do outro quadril sobre o 
abdome em direção ao ombro contralateral. 

       O teste é positivo se o paciente manifestar dor na ASI do lado do mesmo 
membro hiperestendido. Esse é o teste de Gaslen , cuja manobra pode ser 
visibilizada nos próximos diapositivos. 



Teste de Gaslen 

• Condição detectada ( teste positivo) = aparece dor nas 
articulações sacroilíacas.  

A manobra estressa 
ambas as articulações 
sacroilíacas 
simultaneamente. 



A e B    Teste de Gaenslen 



Teste de compressão da Sacroilíaca 

 

 

 

• Manobra : – o paciente permanece em decúbito ventral e o médico aplica 
uma força para baixo, sobre a região da articulação sacroilíaca. 

• Condição detectada:- a reprodução dos sintomas (Dor)  é considerada um 
teste positivo. 



DOR NA ARTICULAÇÃO SACROILÍACA 

• A articulação sacroilíaca é a causa de dor lombar crônica em cerca de 10 a 
15% dos casos. 

 

• As rupturas capsulares ventrais na cápsula articular rígida podem 
contribuir para esse mecanismo patológico, mas sua fisiopatologia exata é 
desconhecida. 

 

• Alguns médicos quiropraxistas e fisioterapeutas podem indicar a 
hipermobilidade como fonte de dor na articulação sacroilíaca. 

       Isso podeacontecer; entretanto, os dados biomecânicos e radiográficos 
têm mostrado que mesmo as articulações sacroilíacas diagnosticadas com 
hipermobilidade apresentam pouco movimento. 



DOR NA ARTICULAÇÃO SACROILÍACA 

 

 

• O micromovimento que leva ao mau alinhamento e à inflamação articular 
é considerado como parte do complexo de dor. 

      Se houver diferenças na mobilidade que afetem a dor, elas serão muito 
sutis e difíceis de detectar. 

 

• A dor na sacroilíaca permanece sendo um diagnóstico controverso em 
determinados círculos de debate. Alguns profissionais acreditam que ela 
representa uma percentagem alta de dor, enquanto outros acreditam que 
ela representa menos que os 10 a 15% documentados. 



DOR NA ARTICULAÇÃO SACROILÍACA 

 

• Os pacientes apresentam-se com dor na articulação sacroilíaca ou na área 
circundante. A dor pode ser unilateral ou bilateral. 

• Às vezes, é irradiada às nádegas e às coxas. 

 

• Ocasionalmente segue para o dorso. 

 

• A dor costuma ser incômoda e constante. 

 

• As mulheres grávidas têm mais probabilidade de experimentar essa 
condição, em virtude da frouxidão dos ligamentos durante a gravidez, 
causada por fatores hormonais. 



Após qualquer exame, o paciente deve ser 
advertido quanto à possibilidade de 

exacerbação de sintomas em consequência da 
avaliação física com os testes especiais. 



ESTUDO  DE  CASOS SEMIOLÓGICOS 
Pelve 

• Um homem de 35 anos queixa-se de “dor nas costas”. 

       Ele reclama que suas costas estão rígidas e doloridas ao se levantar pela 
manhã e que a rigidez permanece durante a maior parte do dia. 

       Radiografias revelam esclerose da articulação sacroilíaca evidente. 

       Descreva seu plano de avaliação para este paciente. 

       (espondilite anquilosante  versus  artrose das articulações sacroilíacas) 

• Uma jovem de 18 anos que pratica patinação artística queixa-se de dor 
nas costas que aumenta quando ela está patinando. 

       A dor é proeminente em um membro inferior. 

       A espinha ilíaca ântero-superior e a espinha ilíaca póstero-superior são 
mais altas no lado direito. 

       Descreva o seu plano de avaliação para esta paciente. 

       (disfunção sacroilíaca  versus  síndrome do membro inferior curto) 

Fonte:  Magee, D J; Orthopedic Physical Assessment , 4th Ed., Elseiver- 2002 
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