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Este capítulo tem o intuito de apresentar o conteúdo abordado na presente 

obra, assim como correlacionar a importância dos conhecimentos de anatomia 

palpatória para os profissionais de saúde, principalmente aqueles que trabalham 

com movimentos do aparelho locomotor, tanto com intuito de reabilitar quanto de 

treinar, ou seja, tanto para Fisioterapeutas quanto para profissionais de Educação 

Física. 

A anatomia palpatória e o estudo topográfico da anatomia através da 

palpação, que pode tanto ser feita de forma direta quanto indireta. 

 

• Palpação direta: Corresponde a palpação de uma estrutura quando se é 

possível palpar sem nenhuma sobreposição de estruturas, como ocorre, 

muito frequentemente, nas palpações de estruturas ósseas, 

principalmente as proeminências ósseas, como maléolos, trocânteres, 

tubérculos, dentre outros. 
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•  Palpação indireta: A palpação indireta se dá quando precisamos palpar 

estruturas mais profundas, onde encontramos sobreposição de tecidos. 

As técnicas de palpação indireta são muito utilizadas para palpações 

viscerais e para palpações de músculos profundos, como o músculo 

psoas maior e o ilíaco, tão importantes para a estabilização lombar e para 

a marcha. 

 

As técnicas de anatomia palpatória são muito utilizadas e relevantes durante 

os processos de avaliação física e devem ser utilizadas como técnicas 

complementares para diagnóstico físico funcional, tanto visando o tratamento de 

disfunções osteomioarticulares do aparelho locomotor, quanto visando também 

um treinamento de forma harmônica e funcional, respeitando os limites e 

possibilidades de cada tecido a ser trabalhado. 

 

A presente obra tem como objetivo fomentar o aprendizado da anatomia 

humana em seus aspectos morfológicos e topográficos para a prática da anatomia 

palpatória direcionada para a clínica, de forma que o conhecimento deste conteúdo 

possa favorecer e facilitar processos de semiologia e consequentemente, facilitar o 

diagnóstico de lesões ou patologias que acometem o aparelho locomotor. 
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Durante os estudos, o conteúdo foi separado em capítulos para o estudo de 

anatomia palpatória voltada para a clínica de acordo com os segmentos, e todo 

conteúdo, mesmo sendo teórico, é voltado e relacionado para a prática clínica, 

havendo tanto as descrições de técnicas, como correlações clínicas e imagens 

ilustrativas da aplicabilidade e / ou estruturas trabalhadas. 
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1) Processos transversos do atlas  

Ponto de referência anatômica – ângulo da mandíbula 

 

Figura 1: Palpação do ângulo da mandíbula 

Técnica:  Paciente em DD, com a cabeça apoiada na maca em posição neutra. 

Terapeuta sentado, atrás do paciente, deverá posicionar suas mãos de cada lado da 
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região lateral do pescoço. E posicionará seus dedos da seguinte forma: polpa dos 

indicadores nos ângulos mandibulares e o quarto dedo sobre o ápice dos processos 

mastoideos. A partir desse posicionamento o terceiro dedo cairá sobre o processo 

transverso do atlas. O terapeuta deverá aprofundar a palpação sobre os músculos 

esternocleidomastóideos para perceber o ápice do processo transverso. 

Obs: o processo transverso do atlas fica localizado atrás do ramo da mandíbula 

e a frente do músculo esternocleidomastóideo  

 

Figura 2: Processo transverso do áxis 

 

2) Processo espinhoso do áxis  

Técnica: Com o paciente sentado, o terapeuta deverá iniciar a palpação pela 

protuberância occipital externa, situada na linha sagital mediana do osso occipital. 
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A partir dessa referência o terapeuta deverá deslizar seu dedo no sentido caudal até 

encontrar uma proeminência óssea que corresponderá ao processo espinhoso do 

áxis.  

Ao solicitar que o paciente realize uma flexão de cabeça, o processo espinhoso 

ficará mais saliente facilitando a palpação.   

 

Figura 3: Processo espinhoso do áxis 

3) Processo transverso do áxis  

Técnica: Paciente em DD, com a cabeça apoiada na maca em posição neutra. 

O terapeuta poderá usar como ponto referência o ângulo da mandíbula, e a partir 

desse ponto, deverá deslizar a polpa de seu dedo posteriormente aprofundando a 

palpação, e perceberá uma eminência óssea que corresponderá ao processo 
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transverso do atlas. Tal estrutura, poderá ser palpada tanto na frente, quanto atrás 

do músculo esternocleidomastóideo.  

Obs: devido ao processo transverso do áxis ser menor do que o processo 

transverso do atlas, sua palpação torna-se menos evidente quando comparada ao 

processo transverso do atlas.    

 

Figura 4: Processo transverso do áxis 

 Processos articulares 

Ao palpar o processo espinhoso cervical e deslocar dois dedos lateralmente, a 

primeira estrutura óssea a ser identificada são os processos articulares (articulações 

dos processos articulares).      

Técnica: Paciente sentado, terapeuta em pé atrás do paciente, deverá 

posicionar dois dedos transversos ao lado do processo espinhoso correspondente. 
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Ao aprofundar a palpação irá perceber um contato ósseo, que se assemelha a 

pequeno “nódulo”, que corresponderá a articulação do processo articular desejada.  

 

Figura 5: Processos articulares 

4) Processos transversos – 3ª a 7ª vértebra cervical   

Técnica: estão situados, aproximadamente, a um dedo transverso, 

lateralmente e à frente dos processos articulares correspondentes. Paciente 

sentado ou em DD, terapeuta em pé atrás do paciente ou sentado. Ao identificar os 

processos articulares, com as mãos posicionadas em forma de “gancho”, o 

terapeuta deverá deslocar as polpas de seus dedos aproximadamente um dedo 

transverso, lateralmente e à frente, para encontrar os processos transversos.  
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Obs: Na cervical, as polpas dos dedos estarão sempre posicionadas 

dorsalmente ao músculo ECOM, exceto na cervical alta.  

 

Figura 6: Ilustração de vértebra cervical típica 

 

5) Processo espinhoso - Diferenciação entre C7 e T1  

Técnica: com o paciente sentado e sua cabeça em posição neutra, o terapeuta 

deverá posicionar seu dedo indicador sobre o processo espinhoso mais 

proeminente da coluna cervical (C7), e seu dedo médio da mesma mão, sobre o 

processo espinhoso da vertebra subjacente. Com a ajuda da outra mão apoiada 

sobre a testa do paciente, realizará uma extensão passiva da coluna cervical. O 

processo espinhoso de C7 desaparecerá na lordose cervical e o processo espinhoso 

de T1 permanece imóvel sobre o dedo.  


