
                                           

                                        
 

EXAME RADIOGRÁFICO DA PELVE E ARTICULAÇÕES COXOFEMORAIS 

Para a realização do exame radiográfico da pelve é importante que se realizem pelo menos duas projeções 

radiográficas (ventrodorsal e laterolateral), a ventrodorsal é a mais frequente. Em algumas situações a 

projeção ventrodorsal “frog leg” pode ser realizada. Devem ser realizadas a identificação dos decúbitos e 

marcação dos lados direito e esquerdo nas imagens radiográficas. 

 

 

Posicionamento 

Para realização da projeção ventrodorsal, o paciente fica em decúbito dorsal, os membros torácicos devem 

ser estendidos cranialmente com o focinho entre os membros. Os membros pélvicos devem ser estendidos 

caudalmente até completa extensão. A calha de espuma permite o alinhamento horizontal do esterno com 

a coluna vertebral.  Os fêmures deves ser rotacionados medialmente e estar paralelos entre si e entre a 

mesa de raios x. As patelas deves estar centralizadas no fossa patelar. Alinhe a cauda com a coluna 

vertebral.  

Na área de colimação devem estar incluídas: 

 Asas do ílio (limite cranial); 

 Patelas (limite caudal) 

 Partes moles laterais à pelve (limites laterais) 

 

A realização da projeção ventrodorsal “frog leg” pode ser necessária em algumas situações onde se 

necessita remover a sobreposição de estruturas, avaliação da relação articular ou em pacientes resistentes 

à extensão dos membros pélvicos. O paciente fica em decúbito dorsal. A utilização de calhas de espuma 

favorece o posicionamento para haver sobreposição do esterno com a coluna vertebral. Os membros 

torácicos são estendidos cranialmente com o focinho entre os membros. Os membros pélvicos ficam na 

posição flexionada natural. Na maioria dos pacientes, os fêmures assumem um ângulo de aproximadamente 

45° em relação à coluna vertebral. Em alguns cães, os fêmures podem assumir um ângulo de 90°.  

Na área de colimação devem estar incluídas: 

 Asas do ílio (limites craniais); 

 Borda caudal do ísquios (limites caudais) 

 Terço proximal do fêmur direito e esquerdo (limites laterais) 

 
Para a realização da projeção laterolateral o paciente fica em decúbito lateral. Os membros pélvicos são 
tracionados caudalmente. Os blocos de espuma colocados entre os membros permitem a sobreposição de 
ambos os lados da pelve. 
Na área de colimação devem estar incluídas: 

 Asas do ílio (limites craniais); 

 Borda caudal do ísquios (limites caudais) 

 Porção dorsal das asas do ílio (limites dorsais) 

 Terço médio dos fêmures (limites ventrais) 

 

 


