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Perna:Estruturas anatômicas



Articulações visualizadas



Incidências

1- AP



Indicação

Patologias envolvendo fraturas, corpos estranhos ou lesões 

ósseas.



Perfil



Indicação

- Localização de lesões e corpos estranhos

- Determinação da extensão e do alinhamento de

fraturas (Grau de diástase e a angulação que esta

tíbia assumiu após o trauma).



Principais Alterações

1- Fraturas da tíbia e fíbula



Classificação:

- Transversais ou Cominutivas:   Trauma direto

Ex: atropelamentos, acidentes de transito e agressões por arma de 

fogo.

Transversal           cominutiva



- Obliquas ou Espiróide :   Trauma indireto

Ex: quedas e traumatismo durante a pratica de esporte.

→ Mecanismo torsional da lesão.

Obliqua               espiróide



Incidência AP

Fratura da Tíbia e Fíbula Obliqua: Mecanismo do trauma?



AP

Fratura da Tíbia e Fibila / transversal



AP e Perfil

Fratura da Tíbia e Fíbula/ Transversal



Fixador externo



Agora é com vocês...



AP

Fratura da Tíbia e Fíbula/ cominutiva



AP e Perfil

Tratamento cirúrgico da fratura cominuitva



PERFIL

Fratura espiróide ou helicoidal da tíbia



AP

Fratura obliqua da Tíbia 



Tornozelo

Incidências básicas: AP, Perfil ou lateral.



AP



Médio Lateral

Tálus

Maléolo medial

Navicular

Base do 5 metatarso

cubóide



Alterações demonstradas

 Fraturas

 Fraturas - luxações 



Fratura

Fraturas básicas:

A- Fratura unimaleolar

B- Fratura bimaleolar

C- Fratura trimaleolar ( comprometimento dos 

dois maléolos e da imagem posterior da tíbia).





Fratura Bimaleolar



Fratura bimaleolar



Fratura unimaleolar/maléolo lateral



Fraturas que comprometem a 

articulação do tornozelo

A- Fratura da diáfise da tíbia e da fíbula

B- Fratura da extremidade distal da tíbia com 

deslocamento

C- Fratura cominutiva na extremidade distal da 

tíbia e do maléolo fibular. 





Tratamento cirúrgico da diáfise da fratura 

da diáfise da Tíbia e da Fíbula/ Tipo A 



Fratura Cominutiva/ Tipo C



Fratura Cominutiva/Tipo C



Tratamento cirúrgico da fratura do terço 

distal da fíbula e da tíbia/ Tipo A



Fratura-luxação



Fratura – luxação



Fratura - luxação



AP ou Dorsoplantar



Indicação

 Localização e extensão de fraturas e

alinhamento de fragmentos.

 Anormalidades nos espaços articulares,

derrames de tecidos moles.

 Localização de corpos estranhos radiopacos.



Lateral ou Perfil/ Médio - lateral

Talus
Navicular

cuneiforme

5 metatarso

cuboide

calcaneo

Art. subtalar

Art. do tornozelo



Indicação

 Localização e grau do deslocamento anterior e
posterior dos fragmentos da fratura.

 Anormalidades nos espaços articulares.

 Localização de corpos estranhos radiopacos.



Fraturas do pé

Fratura do calcâneo

Mecanismo do trauma: trauma direto geralmente

associado a queda de altura.



Fratura do calcâneo



Tratamento cirúrgico da fratura do 

calcâneo



Fratura do calcâneo



Fratura do calcâneo



Acromegalia: hipófise produção excessiva do

hormônio de crescimento GH levando ao aumento das

extremidades dores articulares e alterações nas

proporções faciais.

Alterações congênitas



Sindactilia

Fusão dos dedos das mãos ou pés , pode

ocorrer em partes moles ou fusão óssea.



Halux Valgus

Deformidade representada pelo desvio do primeiro dedo para a linha mediana

do pé,ao nível da articulação metatarso falangiana.



Halux Valgo

Ângulo Intermetatarsico:

Normal : 5 a 15 º

Ângulo Metatarsicofangico: menor 

que 15 º



Hálux Valgo



Esporão de calcâneo

Tração excessiva da fáscia plantar ou dos tendões sobre

o calcâneo, provocando um crescimento ósseo anormal.



Esporão do calcâneo



Esporão de calcâneo



Esporão de calcâneo



Esporão de calcâneo



Pé Plano/ “Pé chato”/ Pé plano 

valgoflexivel

Diminuição do arco longitudinal medial do pé



Luxações interfalangianas



Fratura-luxação de Lisfranc

Resultante de trauma de alta energia associado a flexão plantar sobre os 

metatarsais  + mecanismo rotacional.

Traumas raros



Fratura-luxação de Lisfranc



Fratura-luxação de Lisfranc Tipo B: 

Incongruência parcial/ luxação externa



Fratura-luxação de Lisfranc Tipo B: 

Incongruência parcial/ luxação externa



Tipo C: Divergente Parcial



Fraturas dos ossos do Tarso

cuneiforme

Navicular



Fratura do 5° metatarso

Relacionada 

a movimento 

de inversão 

do pé.



Fratura do 5° metatarso/ Base



Fratura do 5° metatarso/ Base



Vamos testar o seu 

aprendizado?



Qual incidência foi utilizada e qual 

alteração pode ser vista?





Qual a lesão? Incidência?

http://www.e-radiography.net/ibase5/Ankle/Ankle_ap_frx_bi_malleolar_2.jpg

