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Alinhamento da coluna cervical. Radiografia da coluna cervical 
demonstrando as linhas convexas da coluna cervical. 1- Linha 
formada pela junção das margens anteriores de todos os 
corpos vertebrais. 2- Linha formada pela junção dos muros 
posteriores de todas as vértebras. 3-Linha formada pela junção 
das margens anteriores dos processos espinhosos / lâminas. 4-
Junção das porções posteriores dos processos espinhosos

Rodrigues MB. Diagnóstico por imagem no trauma raquimedular –
princípios gerais. Rev Med (São Paulo). 2011 out.-dez.;90(4):174-
84





Case courtesy of Dr Tom Molyneux, Radiopaedia.org, rID: 55665



























Case courtesy of Dr Benoudina Samir, Radiopaedia.org, rID: 43806

1. escafóide
2. semilunar
3. Piramidal sobre pisiforme
4. trapézio
5. trapezóide
6. capitato
7. hamato

















Case courtesy of Dr Usman Bashir, Radiopaedia.org, rID: 18394 Case courtesy of Dr Garth Kruger, Radiopaedia.org, rID: 21938



Case courtesy of Dr Jeremy Jones, Radiopaedia.org, rID: 26866
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Case courtesy of Dr Ahmed Abdrabou, Radiopaedia.org, rID: 35721





Vista AP da 
pelve feminina





Vista AP da Pelve
masculina



Linha iliofemoral

• A linha iliofemoral é traçada em uma
projeção de pelve AP. É uma linha curvilínea, 
ao longo da superfície externa do ílio, 
através da borda acetabular superior e do 
colo femoral.
• Deve ser bilateralmente simétrico. A 
assimetria pode ser o resultado de displasia 
congênita, escorregamento da epifisiólise do 
fêmur, luxação ou fratura.

Case courtesy of Dr Benoudina Samir, Radiopaedia.org, rID: 43711









AP do quadril

• O AP do quadril  examina a anatomia da 
articulação do quadril e do fêmur proximal.





Vista “perna de 
rã” lateral
• A vista “perna de rã ” lateral é um 
exame radiográfico especial da pelve 
para avaliar o quadril. O exame 
bilateral permite uma melhor 
visualização das articulações do 
quadril e do colo femoral e, 
portanto, é uma visão importante na 
avaliação de: epífise femoral 
superior escorregada (SUFE), doença 
de Perthes





Vista AP do 
joelho com carga

• A visão do peso do AP do Joelho é 
uma projeção especializada para 
avaliar a articulação do joelho, o fêmur 
distal, a tíbia proximal e a fíbula e a 
patela. Freqüentemente usado no 
contexto de consultas ortopédicas para 
obter imagens dos joelhos em sua 
posição anatômica natural.

• Essa visão é frequentemente usada 
para avaliar a osteoartrite, não é 
incomum que a visão do AP seja 
bilateral.







Vista AP

• 8  anos, Masculino

• Queda de skate. Deixar de 
suportar o peso é adequado.







Fratura de cubóide
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