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SUMÁRIO

ABSTRACT

Introdução: A síndrome do piriforme é descrita como uma
forma de encarceramento do nervo isquiático que causa dor,
distúrbios sensitivos e motores relacionados à distribuição
radicular do nervo isquiático. Apesar de se apresentar como
uma das principais causas das dores lombares e isquiáticas,
esta patologia é frequentemente subdiagnosticada ou seu diagnostico correto é demorado em virtude de sua raridade, sintomas clínicos inespecíficos e ausência de testes diagnósticos
específicos. Materiais e Métodos: Artigo de revisão realizado
com levantamento em base de dados Medline/Pumed e SCIELO, incluindo um período de 1920 a 2008, com prioridade
para artigos com maior relevância. Resultados: Foram detectados 135 artigos relacionados à síndrome do piriforme, dos
quais 73 foram revisados e resultaram no presente trabalho.
Conclusões: O tratamento da síndrome do piriforme torna-se
simples, a partir de um diagnóstico correto, e envolve diversas
modalidades terapêuticas. Palavras-chave: Ciática. Terapias
alternativas. Terapia combinada.

Introduction: Piriformis syndrome is described as an entrapment of ischiatic nerve, causing pain, sensitive and motor disturbances, related to radicular distribution of the nerve. In
spite of being one of most important causes of lumbar and
ischiatic pain, this pathology is often underdiagnosed or the
correct diagnosis takes a long time because of its rarity, unspecific clinical features and absence of specific diagnostic
tests. Methods: Published papers from medline/pubmed and
SCIELO databases were revised, including a period from 1902
to 2008. Results: One hundred thirty-five papers were identified. The review of seventy-three most relevant ones results in
the present paper. Conclusions: The treatment of piriformis
syndrome is simple after a correct diagnosis and involves a lot
of therapeutic modalities. Key-words: Alternative therapies.
Combined modality therapy. Sciatica.
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INTRODUÇÃO

ETIOLOGIA

O músculo piriforme origina-se ao longo da superfície anterior
do sacro e segue posterolateralmente através do sulco isquiático para se inserir sobre o trocanter maior do fêmur, de forma a
passar sobre o nervo na maioria dos casos. Contudo, variações
em seu arranjo têm sido relatadas com o nervo passando abaixo ou através do próprio ventre muscular do piriforme3,4,30,35,57.
O músculo piriforme possui função primaria de rotação externa do quadril, na posição neutra, e abdução do quadril, com o
mesmo flexionado em cadeia cinética aberta. Em cadeia cinética fechada age como extensor e rotador externo do quadril4.

Não há consenso acerca de uma causa comum que determine o aparecimento desta patologia, havendo registros na literatura referentes a traumas ou histórias de trauma na região
glútea ou pelve7,8, em aproximadamente metade dos casos53.
Em virtude do nervo isquiático e músculo piriforme localizarem-se profundamente ao músculo glúteo máximo, torna-se
obvio que qualquer trauma nesta região pode desencadear a
síndrome32,55,61. O trauma pode gerar inflamação, edema e espasmo do músculo piriforme8,57,58, resultando em compressão
do nervo contra o ísquio31. Inflamações crônicas do músculo
piriforme frequentemente são geradas em virtude de alguma
variação anatômica2,58, tal qual a passagem anormal do nervo
isquiático através do músculo piriforme2,21,26,38,53. Infecções
também são referidas como possível fator etiológico para tal
síndrome10.

A síndrome do piriforme (SP) é uma importante causa de dor
na região glútea que pode frequentemente ser acompanhada
de ciatalgia20,21,41. Atualmente é descrita como uma forma de
encarceramento do nervo isquiático que causa dor desde a região glútea à área de distribuição deste nervo54,57. Tal síndrome
representa uma entidade clínica configurada não somente pela
presença do quadro álgico, mas também por distúrbios sensitivos, motores e tróficos relacionados à distribuição radicular do
nervo isquiático45,57.
Sua descrição original foi proposta em 1928 por Yeoman73.
Em 193426, sugeriu-se a divisão cirúrgica do músculo piriforme como terapêutica para a dor isquiática. Todavia, apenas
em 1947 tal síndrome foi bem descrita pela literatura, quando
Robinson61 propôs uma definição. Tal autor61 acreditava que o
músculo piriforme estaria alongado após instalar-se desequilíbrio pélvico; em virtude disso, com o espasmo ou inflamação
muscular, o nervo isquiático poderia ser diretamente comprimido pelo piriforme. Uma explicação alternativa foi proposta
por Pecina57, uma vez que seu estudo determinou a passagem
do nervo isquiático entre as fibras musculares do músculo piriforme em 21% dos cadáveres analisados; Mesmo contraído,
as fibras musculares não poderiam exercer pressão suficiente
para causar neuropatia. Apenas em 15% dos cadáveres, quando
o nervo passa através da porção tendinosa do músculo, poderia
haver compressão nervosa durante a rotação interna da coxa57.
Desde então, tem havido muito debate acerca da definição,
classificação e tratamento da SP53,57.
Apesar de se apresentar como uma das principais causas das
dores lombares e isquiáticas31,49, esta afecção é frequentemente
subdiagnosticada ou seu diagnostico correto é demorado em
virtude de sua raridade, sintomas clínicos inespecíficos e ausência de testes diagnósticos específicos52. Em vista do exposto anteriormente, o presente trabalho tem por objetivo revisar
desde os aspectos históricos às características desta patologia e
novas formas terapêuticas empregadas em seu tratamento.
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A hipertrofia do músculo piriforme estaria relacionada ao aparecimento da SP, através do mesmo mecanismo lesional denotado com seu espasmo16,20,30,57. Deste modo, indivíduos praticantes de atividades esportivas que requerem uso excessivo dos
músculos glúteos podem desenvolver tal acometimento40,57. A
compressão do nervo isquiático pode também ser gerada como
complicação da posição sentada, uma vez que a pressão prolongada do peso levaria a uma irradiação, inflamação e espasmo do músculo piriforme17.
O pseudoaneurisma da artéria glútea pode atuar como fator
compressivo do nervo isquiático na SP55. Um recente estudo
relata relação entre aborto clandestinamente induzido e aparecimento da SP, em virtude da presença de abscesso no músculo
piriforme13. Alterações posturais ou biomecânicas, tal qual a
discrepância dos membros inferiores, levam ao alongamento
ou encurtamento do músculo piriforme, podendo estar associadas à SP71. A literatura relata ainda a associação desta patologia
com a distonia muscular deformante28.

INCIDÊNCIA
A prevalência de dor ciática na população adulta é maior que
5%34, atingindo cerca de 40% ao longo da vida27. A SP constitui uma causa pouco freqüente de dor na região glútea e no
membro inferior1,16,31,56, sendo considerada por alguns autores
uma síndrome miofascial31. Tal patologia pode contribuir em
mais de 6-8% dos casos de lombalgia, sendo uma das principais causas das dores lombares e isquiáticas, juntamente com a
hérnia de disco, traumas nas regiões lombar e glútea, inflamações crônicas e estenose espinhal central31,43,49.
J Bras Neurocirurg 20 (1): 46-52, 2009
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Tal entidade tem sido relacionada como uma potencial fonte
de dor e disfunção, não apenas para a população geral, como
também para atletas8,46,53. A literatura relata que a SP acomete
seis vezes mais os indivíduos do sexo feminino em relação ao
masculino46. Já a incidência de lombalgia (42%) em pacientes
com SP pode indicar uma relação etiológica, uma vez que a dor
lombar pode ser um fator precipitante para o aumento do tônus
do músculo piriforme19.

QUADRO CLÍNICO
Cocicov et. al.12 consideram que a dor isquiática, unilateral ou
bilateral, na maioria das vezes tem início na porção proximal
da coxa e alcança o pé homolateral, podendo ser acompanhada
ou não de déficit motor e/ou sensitivo. O exame físico pode
denotar dor e parestesia na região glútea e trajeto isquiático,
sendo exacerbada pela flexão do quadril combinada com a sua
rotação externa e abdução ativa (sinal de Pace e Nagle)25 ou rotação interna e adução passiva, com a coxa em extensão (sinal
de Frieberg)25,26.
Em associação aos testes descritos, a atrofia isolada do glúteo
máximo, disestesia do compartimento posterior da coxa e dor
da parede retal com ou sem massa, em formato de ”salsicha”,
percebida lateralmente durante o exame retal, podem estar
presentes39,62. Os sintomas do paciente tornam-se reprodutíveis pela pressão digital sobre o ventre muscular do piriforme, na região glútea, e pela pressão digital da parede pélvica
lateral, no lado afetado, durante o exame retal ou pélvico62. O
espasmo muscular é geralmente palpável ao nível do músculo
obturador interno ou, menos comumente, no músculo piriforme e a avaliação biomecânica frequentemente denota restrição
da rotação externa do quadril e retesamento da musculatura
lombosacral6.
O exame neurológico formal é habitualmente normal6. Os
músculos glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da fáscia lata
geralmente não estão envolvidos na patologia, uma vez que sua
inervação é proximal em relação ao ponto de compressão na SP.
A divisão tibial do nervo isquiático está menos envolvida que
sua divisão fibular31,38,42. Hipoestesia na distribuição do nervo
cutâneo posterior da coxa pode ser observada38. O conjunto de
alterações abordado anteriormente pode modificar a postura e
biomecânica da cintura pélvica, podendo levar à incapacidade
de locomoção47.

DIAGNÓSTICO
Os critérios diagnósticos56,61 propostos implicam no possível
aparecimento de seis condições clinicas a serem investigadas:
(1) história de traumatismo na região sacro-ilíaca e glútea; (2)
dor na região da articulação sacro-ilíaca, irradiando inferiormente para a perna e interferindo com a marcha; (3) exacerbação aguda da dor pelos movimentos de flexão e extensão
do quadril, moderadamente aliviada pela tração; (4) massa
palpável, ponto gatilho no músculo piriforme, dolorosa à palpação; (5) sinal de Lasègue positivo; (6) e possível atrofia glútea. Associado a isto, o paciente acometido por tal patologia
pode manifestar sinal de Freiberg e/ou sinal de Pace e Nagle
positivios25,26,53,61.
Em virtude da confusão diagnóstica em torno do termo síndrome do piriforme, Stewart69 categorizou 4 entidades clínicas
diferenciadas, relacionadas a este acometimento: (1) dano à
porção proximal do nervo isquiático, em virtude de lesões na
proximidade do músculo piriforme; (2) lesão compressiva na
porção proximal do nervo isquiático, pelo piriforme; (3) dano
ao nervo isquiático pelo piriforme e tecidos adjacentes, advindos de trauma e cicatrização; (4) e dor glútea crônica sem evidência de lesão do nervo isquiático.
O diagnostico desta síndrome pode ser confirmado através de
estudos adicionais. Segundo Hughes et. al.38, a SP deve ser confirmada previamente à realização da cirurgia por meio de testes
neurofisiológicos. Estudos de condução nervosa demonstram
decréscimo dos reflexos F e H24,42,68,70.
O estudo radiográfico geralmente é normal, contudo a tomografia computadorizada axial e ressonância magnética denotam
hipertrofia do músculo piriforme em alguns casos9,24, 39,63. Estes
exames complementares, mesmo apresentando resultados geralmente inconsistentes, se fazem importantes no diagnóstico
da SP, uma vez que auxiliam a descartar outras possíveis causas de lombalgia e ciatalgia, tal qual a doença discal lombar,
estenose lombar e lesões em massa na região do músculo piriforme, além de outras causas de dores radiculares55. Como
resultado, a SP frequentemente é um diagnóstico de exclusão60.
Em 198542 demonstrou-se, a partir de um scan ósseo, anormalidades de tecidos moles na pelve de um paciente acometido
pela SP.

TRATAMENTO
Realizando-se um diagnostico correto, o tratamento da síndrome do piriforme é relativamente simples16. As metas iniciais do
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tratamento centram-se no controle do processo inflamatório,
associado à dor e ao espasmo muscular, caso esteja presente15.
Diversas literaturas1,15,32 referem providências a serem tomadas
no tratamento da SP: (1) correção dos fatores biomecânicos
geradores da síndrome; (2) instrução do paciente acerca de
exercícios domiciliares de alongamento, para potencializar a
abordagem fisioterapêutica; (3) injeções locais de esteróides
e anestésicos; (4) cirurgia de exploração do nervo isquiático e,
por vezes, a tenotomia do músculo piriforme.
FISIOTERAPIA
A abordagem de escolha no tratamento desta doença é a fisioterapia, através da cinesioterapia, técnicas de manipulação e
reeducação postural. Os alongamentos do músculo piriforme
devem fazer parte do cotidiano do paciente, no intuito de se
promover descompressão nervosa. Todavia, esta modalidade
cinesioterapêutica nunca deve ser realizada durante a fase aguda da doença e obrigatoriamente respeitar o limite de dor do
paciente1,20,24,36. Exercícios ativos, alongamentos passivos, mobilização dos tecidos moles e facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) são particularmente efetivas no controle dos
sintomas e restauração da amplitude de movimento. Além da
cinesioterapia, torna-se útil o repouso da musculatura envolvida, além da utilização de recursos físicos como a termoterapia
(por adição ou subtração de calor) e eletroterapia72.
O sucesso desta forma de atuação pode ser observado em estudo recente48, onde o plano de tratamento elaborado para abordar a SP incluía técnicas manipulativas com intuito de diminuir
o quadro álgico, aumentar a mobilidade das articulações sacroilíaca e lombar, bem como promover ganho de flexibilidade
muscular.

INJEÇÕES NO MÚSCULO PIRIFORME
Várias técnicas de injeção de substâncias, anestésicos e/ou corticoesteróides, no músculo piriforme têm sido descritas como
forma terapêutica ou diagnóstica5,22,23,29,33,65. A injeção do músculo piriforme deve ser extremamente cuidadosa, em virtude de
seu pequeno tamanho, proximidade a estruturas neurovasculares e localização profunda29. A potencialização da acurácia em
realizar tal procedimento tornou-se possível graças à agregação de técnicas tais como a fluoroscopia, ultra-sonografia, tomografia computadorisada, resonância magnética, estimulação
nervosa, eletromiografia e estimulação motora do piriforme37.
USO DE ESTERÓIDES
Alguns trabalhos31,51 preconizam a utilização de injeções caudais de esteróides para o tratamento da SP, especulando-se que
o mecanismo de ação envolvido estaria relacionado ao bloqueio do próprio músculo através da difusão de anestésicos locais e esteróides ao longo das raízes nervosas sacrais. Tal teoria
foi ratificada posteriormente e fundamentada através de bons
resultados na sua utilização ao longo de 7 anos50.
USO DA TOXINA BOTULÍNICA
Estudos11,20,59 sugerem a utilização da toxina botulínica no tratamento da SP. Entretanto, existem ainda poucas evidências
que suportem ou refutem a eficácia deste tipo de terapêutica
no tratamento da SP, bem como em outras síndromes de dor
neuromuscular, uma vez que não se sabe ainda se o efeito analgésico desta modalidade está de fato presente ou se o alívio
da dor pode ser interpretado como conseqüência da redução
da hiperatividade muscular ou da redução da frequência e/ou
intensidade dos espasmos musculares dolorosos18.

ACUPUNTURA
Um estudo de caso em 200767 observou um ponto gatilho correspondendo exatamente ao ponto da acupuntura tradicional referente à vesícula biliar 30 (Vb30), em um paciente acometido
por severos sintomas decorrentes da SP. Este trabalho conclui
que os mecanismos locais da acupuntura podem ter facilitado a
recuperação imediata e eventualmente a resolução permanente
dos severos sintomas apresentados pelo paciente, uma vez que
a acupuntura provavelmente possui um poderoso efeito local
no tocante à liberação do espasmo do músculo piriforme e,
consequentemente, no alívio dos sintomas isquiáticos67. Outros trabalhos também sugerem utilização de acupuntura como
forma eficiente e eficaz de tratar a SP14,64.

TRATAMENTO CIRÚRGICO
O tratamento cirúrgico da SP é dado pela tenotomia do
piriforme9,52,66. Apesar de raramente provocar complicações
(eventualmente seroma ou hematoma) e do paciente retornar
às suas atividades em aproximadamente dois meses, depois de
tratado pela fisioterapia, este procedimento deve ser utilizado
apenas em última instância, uma vez que se trata de manobra
extremamente invasiva1,15,32.

CONCLUSÃO
Esta síndrome usualmente não é mencionada na maioria dos
livros de neurocirurgia, prejudicando anualmente milhares
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de pacientes que poderiam se beneficiar com seu tratamento
adequado19. A partir do exposto, é importante ressaltar que,
apesar da baixa incidência referida a esta patologia, os clínicos
devem aceitar a SP como um diagnóstico real dotado de história específica, achados físicos, características imaginológicas,
metodologia diagnóstica e tratamento direcionados.
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