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PREFÁCIO

Caros amigos e colegas da SBCOC, como todos
sabemos, a Revista Brasileira de Ortopedia
passou, desde o início de 2018, a ser
exclusivamente “on-line”. Claro, decisão esta
sujeita a críticas e/ou elogios.
Decorrente disto, a diretoria de nossa Sociedade
teve a brilhante ideia de imprimir os trabalhos,
relativos a nossa especialidade, publicados na
RBO no ano de 2018.
Como Editor-Chefe desta, e com o apoio dos
Editores Associados, estimulei esta iniciativa que
visa divulgar e valorizar ainda mais os trabalhos
publicados.
Como membro da SBCOC co muito feliz em ver a
evolução acadêmica de nossa especialidade, bem
evidente neste volume.
Parabéns a todos!

A Revista Brasileira de Ortopedia foi criada em
1966 tendo como um dos seus fundadores o Prof.
Márcio Ibrahim de Carvalho.
Desde então se estabeleceu como o principal
veículo difusor da ciência ortopédica brasileira,
tornando-se referência para várias gerações. É um
veículo o cial da Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia e, até recentemente,
era impressa e distribuída para todos os membros
da nossa SBOT.
Entendendo ser importante fazê-la chegar de
forma documental aos nossos associados,
diretoria da Sociedade Brasileira de Cirurgia do
Ombro e Cotovelo, aprovou a compilação,
impressão e distribuição de todos os artigos de
ombro e cotovelo publicados na RBO no ano de
2018. Dessa forma, acreditamos estar cumprindo
com a principal missão da nossa sociedade que é
a de estimular e difundir o conhecimento
ortopédico, contribuindo para a melhoria da
ortopedia no nosso país.

Prof. Dr. Sergio L Checchia
Como discípulo direto do Prof. Márcio Ibrahim e
abraçando seus princípios, com o apoio irrestrito
do Editor Chefe, o Prof. Sérgio Checchia bem como
do Corpo Editorial da RBO, fazemos chegar essa
Edição Especial até você, na certeza de estar
trabalhando em prol de uma SBCOC mais
presente vida de todos os nossos associados!
Dr. Ildeu Almeida
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Surgical treatment of pectoralis major muscle rupture with adjustable
cortical button
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To assess the tendon reconstruction technique for total rupture of the pectoralis

Anabolic agents/administration

major muscle using an adjustable cortical button.

& dosage

Methods: Prospective study of 27 male patients with a mean age of 29.9 (SD = 5.3 years) and

Athletic injuries

follow-up of 2.3 years. The procedure consisted of autologous grafts taken from the semi-

Pectoralis muscles

tendinosus and gracilis tendons and an adjustable cortical button. Patients were evaluated

Rupture

functionally by the Bak criteria.

Prospective studies

Results: The surgical treatment of pectoralis major muscle tendon reconstruction was performed in the early stages (three weeks) in six patients (22.2%) and in 21 patients (77.8%),
in the late stages. Patients operated with the adjustable cortical button technique obtained
96.3% excellent or good results, with only 3.7% having poor results (Bak criteria). Of the total,
85.2% were injured while performing bench press exercises and 14.8%, during the practice
of Brazilian jiu-jitsu or wrestling. All weight-lifting athletes had history of anabolic steroid
use.
Conclusion: The early or delayed reconstruction of ruptured pectoralis major muscle tendons
with considerable muscle retraction, using an adjustable cortical button and autologous
knee ﬂexor grafts, showed a high rate of good results.
© 2016 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
As lesões do tendão do músculo peitoral maior (MPM) e o
seu tratamento têm sido abordadas em várias publicações
nacionais1–9 e internacionais10–30 nos últimos 20 anos. A perda
de força principalmente de adução do úmero e a sequela
estética tem levado vários pacientes a buscar o tratamento
cirúrgico agudo ou crônico.1,3,5,24 O pronto reconhecimento
das rupturas que levam à retração medial do MPM, em especial da porção esternocostal,3,24 pode fazer grande diferença
para os pacientes, seja do ponto de vista funcional ou estético.
A maior parte das lesões agudas pode ser tratada com o reparo
da lesão junto ao úmero. Algumas lesões agudas, em especial
em atletas de levantamento de peso e usuários crônicos de
esteroides anabolizantes, apresentam ruptura muscular complexa com grande retração e diﬁculdade para fazer reparo
eﬁciente da lesão. Assim, é indicada a reconstrução do tendão do MPM. As lesões do tendão do MPM foram deﬁnidas
como crônicas por Shepsis et al.,24 após três semanas, mas
pela nossa experiência, em especial após três meses, em
atletas e praticantes de atividade física de membro superior,
necessita-se da reconstrução do MPM com o uso de tendões
ﬂexores2,3,5,23 ou outros tipos de enxerto, como o aloenxerto
de tendão calcâneo.26 Os casos crônicos apresentam retração
muscular importante e sinais clínicos característicos, como o
sinal do S, (ﬁg. 1A e B).5 Alguns casos agudos, principalmente
em atletas de levantamento de peso que usam esteroides
anabolizantes, apresentam rupturas do MPM complexas com
retração importante mesmo agudas.3 É muito importante nesses pacientes com grande hipertroﬁa do MPM atentar para a
possibilidade de usar enxerto para reinserção do MPM. Este
artigo visa a apresentar a evolução de técnica cirúrgica nos

últimos 18 anos de tratamento dessa lesão em pacientes submetidos a cirurgia e a literatura especíﬁca.

Material e métodos
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da nossa
instituição sob o número CEP 1.527/11 e os pacientes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.
Foram incluídos neste estudo prospectivo 27 pacientes,
todos do sexo masculino, média de 29,9 anos (DP = 5,3 anos),
tratados cirurgicamente com lesão do MPM acompanhados
em nossa instituição desde 2006, com média de acompanhamento de 2,3 anos (tabela 1).
A técnica usada em linhas foi descrita em estudo anterior
com a diferença do ajuste de tensão do botão cortical após o
travamento do mesmo na cortical umeral.2,3,5
O paciente ﬁca em posição de cadeira praia com inclinação
de cerca de 45 graus no sentido de facilitar a retirada do
enxerto do semitendíneo. O enxerto de semitendíneo e grácil é retirado de forma convencional. O preparo dos enxertos
na mesa cirúrgica é feito com retirada apenas da parte muscular, sem fazer sutura nas pontas. As suturas serão feitas após
passagem do enxerto pelo músculo peitoral maior.
A incisão do ombro é então feita por via axilar e o músculo procurado em situação subcutânea. Deve ser evitada a
dissecção em planos profundos da região axilar ou medialmente. Após identiﬁcação do coto retraído medialmente é
necessária a liberação do MPM dos tecidos adjacentes e da
ﬁbrose local com dedo ou instrumento rombo para ganhar
mobilidade do tecido muscular lesionado. Nesse momento
é feita então a passagem dos tendões semitendineo e grácil
pelo músculo em torno de 3 cm da borda lateral do musculo

62

r e v b r a s o r t o p . 2 0 1 8;5 3(1):60–66

Figura 1 – A, paciente que mostra o lado normal e contralateral da lesão do MPM; B, paciente com ruptura crônica de MPM
que apresenta sinal do S.

Tabela 1 – Pacientes operados por idade, esporte, tipo de lesão, técnica cirúrgica, evolução clínica pós-operatória e uso de
esteroide
Paciente

Idade

Esporte

Lesão

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

27
27
30
37
26
33
35
24
30
29
37
32
31
28
32
35
21
35
41
22
25
33
26
37
26
22
26

Supino
Supino
Jiu-jitsu
Supino
Supino
Supino
Jiu-jitsu
Supino
Supino
Supino
Jiu-jitsu
Supino
Supino
Supino
Supino
Supino
Supino
Supino
Supino
Supino
Supino
Supino
Supino
Jiu-jitsu
Supino
Supino
Supino

Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção
Desinserção

Stg-EA, semitendíneo e grácil com botão cortical ajustável.

Técnica cirúrgica

Critério de Bak

Esteroide anabolizante

Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg- EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA
Stg-EA

Bom
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Bom
Bom
Bom
Bom
Excelente
Ruim
Bom
Bom
Bom
Bom
Excelente
Excelente
Excelente
Excelente
Bom
Excelente
Excelente
Bom
Bom
Bom

Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Figura 2 – A, Passagem dos enxertos de semitendíneo e grácil pelo MPM que deixa os cotos do enxerto na face posterior do
músculo que terá contato com a cortical umeral e a alça do enxerto que passa pelo músculo peitoral na face anterior; B,
Sutura tipo Krackow de uma das extremidades do enxerto com ﬁos inabsorvíveis que passa pela alça do botão cortical
ajustável. Manter 1,5 cm de enxerto após passagem pelo músculo, parte essa que ﬁcará dentro da cortical umeral no
sentido da integração biológica da reconstrução; C, Imagem da ressecção com bisturi do restante do enxerto após sutura do
enxerto na alça do botão cortical ajustável; D, O enxerto com a sutura é ﬁxado ao botão cortical e é então medido com
relação a sua espessura para adequado broqueamento da cortical umeral; E, Broqueamento da cortical umeral em região
lateral ao tendão do bíceps braquial na tentativa de reproduzir região anatômica abaixo do tendão subscapular e a pelo
menos 3 cm de distância entre o ﬁo guia próximal e o distal. Nesse momento os ﬁos guias, em especial o mais proximal,
têm de ter sido colocados perpendiculares ao úmero para evitar que com a inclinação excessiva dos ﬁos guias durante a
passagem os botões corticais saiam muito proximais na parte posterior do úmero em região do músculo infraespinal, o que
colocaria em risco estruturas neurovasculares; F, Passagem dos ﬁos guia pela pele em região posterior do braço após
pequena incisão da pele, evita que os ﬁos guia com os ﬁos inabsorviveis de ajuste ﬁquem apreendidos na pele; G, Ajuste da
tensão dos enxertos e MPM junto à cortical umeral. Nesse momento é observada sob visão direta através do acesso
cirúrgico anterior a entrada dos enxertos de tendão nos orifícios broqueados no úmero; H, Músculo peitoral maior
aproximado junto ao úmero após tensionamento ﬁnal do botão cortical de ajuste.

rompido.2,3,5 Após passagem dos tendões (enxertos) em U
(ﬁg. 2A), é feita sutura com ﬁos inabsorvíveis nos vértices
do U na parte anterior e posterior do músculo para evitar
deslizamento do enxerto. Após sutura simples dos vértices
fazemos sutura Krackov (ﬁg. 2B) em cerca de 2 cm da saída
do enxerto do músculo e passagem pela alça do botão ajustável (ACL ThighRope® Arthrex) na parte proximal e distal do
enxerto (ﬁg. 2 C). É importante nesse momento tirar a medida
da espessura dos tendões (enxertos) para orientar a perfuração
da primeira cortical do úmero (ﬁg. 2D). A segunda cortical será
broqueada no diâmetro do botão cortical. Neste estudo em
todos os casos foi usado esse tipo de botão, mas o objetivo é
que possa ser feito com qualquer tipo de botão ajustável e com
resistência tênsil comprovada pelo fabricante.

Pela via axilar é possível abordar tanto o músculo retraído
medialmente quanto a região umeral onde estaria o tendão
rompido.2,3 O tendão se insere lateralmente ao tendão da
cabeça longa do bíceps braquial proximal, a porção clavicular desce distalmente e cruza perpendicularmente a porção
esternocostal, que se insere mais proximal. Essa porção esternocostal está invariavelmente rompida em todos os atletas de
levantamento de peso no supino.
É feito então preparo da região cortical lateral do úmero, em
geral com o uso de um afastador tipo Homan e com o úmero
em rotação medial para expor melhor a região lateral ao bíceps
e facilitar a passagem de ﬁo guia do botão cortical.
A passagem do ﬁo guia especíﬁco do implante pelas corticais medial e lateral (ﬁg. 2F) deve ser sempre perpendicular ao
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A escala de Bak et al.11 foi usada para avaliação dos resultados cirúrgicos:
- Excelente: paciente assintomático, com amplitude de movimento normal, sem perda de força ou até 10% com retorno
às atividades prévias às lesões;
- Bom: sensível perda funcional ou isocinético até 20% sem
alteração da parte estética;
- Regular: caso exista prejuízo funcional que limite o retorno
à atividade prévia a lesão;
- Ruim: caso haja prejuízo que impeça de retornar à atividade
pré-lesão.
Alguns pacientes obtiveram diagnóstico com ressonância
magnética e outros com ultrassonograﬁa. Todos os pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico apresentavam ruptura
total do MPM ou total da parte esternocostal.24

Resultado

Figura 3 – Aparência cosmética ﬁnal após sutura
intradérmica da via axilar e colocação de dreno aspirativo
por 24 h.

úmero, o furo proximal é feito 1,5 cm abaixo do tendão subescapular para evitar lesão nervo axilar. Após medir o diâmetro
do enxerto foi perfurado orifício nessa mesma espessura na
cortical medial.
A distância dos furos no úmero proximal e distal deve ser
medida para não coincidir após uso da broca com maior espessura na cortical mais medial. Também não podem ﬁcar muito
próximos ao bíceps para não produzir atrito importante no
tendão do bíceps braquial.
A passagem do enxerto pelos orifícios pode ser então feita
com cuidado e sempre perpendicular ao úmero para evitar a
saída muito proximal na cortical distal e na pele (ﬁg. 2G). Após
a saída dos ﬁos proximal e distal relativos aos enxertos faz-se então o tensionamento e o ajuste de tensão do músculo
peitoral maior (ﬁg. 2H).
Após tensionamento os ﬁos são então cortados ou removidos após controle de imagem com intensiﬁcador.
É necessário o uso de dreno aspirativo nas primeiras 24h
para evitar grande coleção pela dissecção ampla no subcutâneo.
A sutura de subcutâneo e da pele pode então ser feita com
pontos intradérmicos (ﬁg. 3).
A reabilitação pode ser iniciada com o ganho de amplitude
de movimento (ADM) próximo a seis semanas.
O fortalecimento foi iniciado com 12 semanas e o retorno
ao esporte com cinco a seis meses.

A média de idade dos pacientes foi de 29,9 anos (DP = 5,3 anos).
Foram seis pacientes (22,2%) submetidos ao tratamento cirúrgico precoce (menos de três semanas) de acordo com Shepsis
et al.24 e 21 pacientes (77,8%) submetidos ao tratamento cirúrgico tardio.
Todos os pacientes foram do sexo masculino e naqueles
que praticavam levantamento de peso a história de uso de
anabolizantes foi de 100%. O exercício do supino foi o mecanismo de lesão em 23 pacientes (85,2%) e jiu-jitsu em quatro
pacientes (14,8%).
Dos casos submetidos à cirurgia de reconstrução do tendão
do MPM, 13 pacientes (48,1%) apresentaram resultado excelente, 13 (48,1%) bons e um (3,7%) ruim.
Todas as lesões foram totais ou consideradas como totais
(mais de 2/3 do músculo) de acordo com os critérios sugeridos
por Shepsis et al.24
Dos casos submetidos à cirurgia de reconstrução do tendão
do MPM, 13 pacientes (48,1%) apresentaram resultado excelente, 13 (48,1%) bons e um (3,7%) ruim de acordo com a escala
de Bak.11
O caso com evolução ruim apresentou dor, parestesia do
nervo axilar transitória e referiu dor no seguimento. Foi indicada revisão cirúrgica, mas o paciente não retornou para
agendamento de revisão cirúrgica.

Discussão
O tratamento cirúrgico da ruptura do tendão MPM tem
sido muito estudado nos últimos 15 anos, com estudos
que abordam anatomia, diagnóstico por imagem, avaliação
e melhor entendimento da inserção do tendão, novas técnicas de ﬁxação com ou sem reconstrução do tendão
rompido.1–9,18,20,22–24,26–30
Muitas técnicas cirúrgicas foram descritas na literatura
médica para reinserção do tendão do MPM com ruptura total. A
cirurgia pode ser feita como reparo ou reconstrução como orifícios broqueados no úmero, nas âncoras, nos parafusos e nas
arruelas, Pec-Button® , botões corticais etc.1–9,18,20,22–24,26–30
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Entretanto, na prática, algumas lesões, sejam agudas ou
crônicas, apresentam diﬁculdades que às vezes atrapalham
a eﬁciência do tratamento cirúrgico. Em pacientes com lesão
do MPM e muito musculosos, no caso do levantamento de
peso, há maior diﬁculdade técnica no afastamento do músculo deltoide para o uso de orifícios broqueados que podem
ser difíceis de serem feitos. Os casos agudos são especialmente adequados para o uso de âncoras, parafuso e arruela
e o implante conhecido como Pecbutton® ou ACL Tighrope®
(Arthrex). Entretanto, mostramos seis casos agudos de 67 pacientes operados em que foi necessário o uso de enxerto de
ﬂexores na fase aguda pela grande retração do coto do MPM
e lesão complexa do músculo com vários planos de ruptura. Assim, sempre que estivermos diante de atletas muito
musculosos (músculos deltoide e peitoral maior muito hipertroﬁados) que apresentaram ruptura, mesmo que aguda, do
MPM, é importante avisar ao paciente que se não for possível o reparo será necessária a reconstrução do tendão e deixar
preparada uma das pernas no centro cirúrgico para possível
retirada de enxerto autólogo de semitendineo e grácil. Alguns
atletas sofrem ruptura do MPM na tentativa de levantar cargas muito pesadas, acima de 200 kg no supino. Muitos desses
atletas têm associação com o uso de esteroide anabolizante e
com tendinopatia crônica do MPM associada.3
Todos os atletas de levantamento de peso neste estudo que
sofreram ruptura do tendão do MPM no supino tinham história
de uso de esteroide anabolizante.
As lesões agudas podem ser difíceis de identiﬁcar pelo
edema local e equimose na parte proximal do braço. As crônicas são mais fáceis de diagnosticar pelo tamanho da retração e
perda da parede axilar anterior. Descrevemos no exame físico
do paciente com lesão do MPM crônica o sinal do S, que pode
ser visível no local da lesão com o paciente examinado em perﬁl e extensão máxima do braço em relação ao contralateral.3,5
O tratamento das lesões crônicas e retraídas pode ser feitos com enxerto e uso de implantes. Os enxertos descritos
na literatura foram: semitendineo e grácil, tendão calcâneo
e aloenxerto.2,3,5,18,24
A classiﬁcação proposta por Tietjen28 faz associação com o
sítio da lesão. Tipo I contusão, Tipo II lesão parcial, Tipo III com
ruptura total e A) localização esternal, B) localização muscular, C) localização musculocutânea e D) localização na cortical
umeral.
Em alguns casos identiﬁca-se lesão apenas da porção
esternocostal, que se comporta como lesão total pela importante perda de força de adução horizontal na avaliação
isocinética.3,5,9,24
Acreditamos até o momento que essa seja a técnica que
mais nos parece acessível em relação às diﬁculdades cirúrgicas e também uma técnica reprodutível na reconstrução do
tendão MPM tardia. Dos pacientes que foram submetidos à
reconstrução do MPM com botão cortical com ajuste, apenas
um apresentou uma parestesia transitória no território do axilar que desapareceu com duas semanas. Acreditamos que na
passagem do ﬁo guia superior ou proximal há de se ter cuidado
para deixar a mão perpendicular e evitar a mão mais em sentido caudal ou distal, para evitar que a saída do ﬁo na cortical
oposta vá para território axilar. Como o ponto de reinserção
proximal é abaixo do subescapular, se esses preceitos forem
respeitados o nervo axilar estará protegido. Outra complicação

65

comum nesses casos de reconstrução é a reação corpo estranho com os ﬁos inabsorvíveis usados.3,5 O uso de enxertos de
cadáver (Allografts) não tem sido prática comum para essas
cirurgias de MPM. Há descrição na literatura do uso de enxertos de cadáver18 e parece ser uma boa opção nos pacientes
que apresentem uma grande demanda de esforço dos joelhos
nos quais há receio da retirada dos enxertos de semitendíneo
e grácil.
Entre as limitações deste estudo está a característica
heterogênea das lesões do MPM, tardias ou precoces. Tais
implantes, descritos na reconstrução do MPM, também envolvem um custo ainda alto, o que diﬁculta seu uso por muitos
cirurgiões ortopédicos.

Conclusão
A reconstrução do tendão do musculo peitoral maior com ruptura total, e com retração muscular (tardia ou precoce), pode
representar uma boa opção de tratamento, com o uso do botão
cortical com ajuste e enxerto autólogo de ﬂexores do joelho,
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A combined technique for acromioclavicular reconstruction after acute
dislocation – technical description and functional outcomes
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: This study aims to describe the surgical approach to such injuries and to present

Acute acromioclavicular

the clinical and functional outcomes obtained in a cohort of patients.

dislocation

Methods: This is an observational retrospective study that included 153 patients with acute

Surgical technique

acromioclavicular joint dislocation, operated between 1999 and 2015. Clinical evaluation

Reconstruction

included the following outcomes: Constant functional scale, development of complications,

Kirschner wires arthropexy

time to return to previous work/sport activities, and satisfaction index. The contra-lateral

Coracoclavicular syndesmopexy

(uninjured) shoulder was used as control in subjective outcomes. Radiological evaluation

Coracoacromial transfer

was performed in order to monitor signs of loss of reduction, degenerative joint changes,
and coracoclavicular calciﬁcations.
Results: The mean age was 29.20 ± 9.53 (16–71), with a large male predominance (91.5%).
Follow-up lasted 55.41 ± 24.87 (12–108) months. The mean Constant score attained was
96.45 ± 4.00 (84–100) on operated shoulders and 98.28 ± 1.81 (93–100) on contralateral ones.
Almost all patients (98.69%) were satisﬁed with the surgical results. Worse outcomes were
observed in acromioclavicular joint dislocations of increasing grade (from type III to V, but
worse for type IV), both concerning the Constant score and return to work or sport. The overall incidence of complications was considered low, with the most prevalent being Kirschner
wire failure and isolated coracoclavicular ligament calciﬁcations.
Conclusion: The surgical technique described is an excellent option in the treatment of acute
acromioclavicular joint dislocations of Rockwood grades III to V. This is corroborated by the
excellent clinical and functional outcomes and the low rate of complications.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
As luxações da articulação acromioclavicular (LAAC) são
secundárias a lesões nos estabilizadores estáticos da
articulação acromioclavicular (AAC). Esses são os ligamentos acromioclaviculares superior, inferior, anterior e
posterior, que impedem o movimento excessivo no plano
horizontal, e os ligamentos coracoclaviculares (LCC), que
proporcionam principalmente estabilidade vertical.1,2 Os
sistemas de classiﬁcação, inicialmente propostos por Allman
e Tossy e posteriormente por Rockwood, são anatomicamente baseados e atualmente orientam o tratamento das
LAAC.3,4
Poucas lesões ortopédicas apresentam opções de tratamento tão diferentes como a LAAC, o que signiﬁca que não
existe um padrão-ouro para tratamento dessa doença. A literatura descreve mais de 35 opções de tratamento conservador
e centenas de abordagens cirúrgicas distintas.2,3
É amplamente aceito que as lesões tipos I e II de Rockwood
são tratadas de forma conservadora e que os tipos IV-VI requerem cirurgia. O tratamento das lesões tipo III é controverso.
Várias abordagens cirúrgicas foram descritas previamente. Em
última análise, todas pretendem reduzir a luxação, permitir a
cicatrização adequada das partes moles e estabilizar a clavícula distal.5–8
O presente estudo tem como objetivo descrever a técnica
cirúrgica da Unidade de Ombro dos Hospitais da Universidade
de Coimbra (HUC) para a reconstrução da AAC após LAAC e

apresentar os resultados clínicos e funcionais obtidos em uma
coorte de pacientes.

Métodos
Foram avaliados retrospectivamente 153 pacientes com LAAC
operados com essa técnica cirúrgica para reconstrução da AAC
entre 1999 e 2015.
O estudo incluiu pacientes com LAAC submetidos a cirurgia havia pelo menos um ano, sem queixas ou patologias no
ombro contralateral e que não apresentavam outras patologias
em ambos os membros superiores.
A avaliação clínica incluiu resultados objetivos e subjetivos.
Os seguintes resultados foram avaliados: escala funcional de
Constant (EFC);9 presença de complicações precoces e tardias;
índice de satisfação. A avaliação radiológica incluiu as incidências anteroposteriores bilaterais das clavículas para identiﬁcar
sinais de perda de redução (deﬁnida como aumento de mais de
25% da distância coracoclavicular [CC] entre o pós-operatório
imediato e a última visita de acompanhamento), alterações
degenerativas da articulação e calciﬁcações coracoclaviculares. Os ombros contralaterais (não lesionados) foram usados
como controle em resultados subjetivos. Para análise estatística, foi usado o software SPSS (versão 23, IBM Corp, Armonk,
Nova York).
Para variáveis contínuas, usaram-se média e medidas de
dispersão (desvio-padrão, mínimo e máximo), com intervalo de conﬁança de 95%. As frequências e suas respectivas
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Figura 1 – Acesso cirúrgico. A linha preta indica a linha de incisão.

percentagens foram calculadas para as variáveis nominais. O
teste t de Student foi usado para comparar as medidas quantitativas. Quando os grupos eram pequenos e não apresentavam
distribuição normal, o teste de Mann-Whitney foi adotado. O
teste de Kruskal-Wallis foi usado para comparar uma variável
dependente contínua com uma variável independente em três
grupos. Os valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente signiﬁcativos; o poder estatístico foi estimado em 0,8
(␣-erro: 0,05). O estudo foi aprovado por essa instituição e todos
os pacientes assinaram o termo de consentimento informado.

Técnica cirúrgica da Unidade de Ombro dos
Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC)
para reconstrução da AAC após LAAC
Uma técnica de reconstrução para a AAC que congrega outras
técnicas comumente usadas tem sido usada na Unidade de
Ombro dos HUC desde 1987. Inicialmente concebida por Braz
Cardoso, a técnica tem sido usada e desenvolvida desde então
pela equipe da Unidade de Ombro. Seu objetivo principal é restaurar a anatomia normal da AAC e recuperar sua estabilidade,
força e função.
A cirurgia é feita sob bloqueio do plexo braquial, com anestesia geral sempre que necessário. O paciente é posicionado
semissentado com a cabeça inclinada lateralmente para o lado
oposto, o que permite uma boa exposição anterior e posterior do ombro. A abordagem cirúrgica envolve uma incisão
arqueada transversal, centralizada na AAC, se estende desde
o acrômio até o processo coracoide (ﬁg. 1). Normalmente, é
preciso separar o trapézio e o deltoide anterior da clavícula distal. Primeiramente, a AAC é examinada, procuram-se lesões
meniscais ligamentares e articulares (ﬁg. 2).
Essa técnica cirúrgica abrange três etapas fundamentais:
- Transferência do ligamento coracoacromial (ﬁg. 3): Após
o descolamento desse ligamento com um pequeno bloco
ósseo, um ﬁo de sutura é passado através dele, permite
tração e ancoragem na superfície inferior previamente cruentizada da clavícula. Dois furos pequenos, localizados na

inserção anterior dos LCC na clavícula, permitem a passagem futura do ligamento coracoacromial identiﬁcado.
- Procedimento extra-articular (ﬁg. 4): Esse passo se concentra no espaço coracoclavicular. Ao manter a sua dimensão e
evitar a tensão excessiva, é feita uma sindesmopexia coracoclavicular com uma sutura entrelaçada que passa sob o
coracoide e em torno da clavícula.
- Procedimento intra-articular (ﬁg. 5): Após a redução da AAC,
o menisco articular deve ser reposicionado para evitar o
desenvolvimento de artrite. Então, a AAC é estabilizada pela
inserção de dois ﬁos de Kirschner (ﬁos K; artropexia AC),
curvados e impactados nas extremidades laterais para evitar migração medial. É feito o reparo da cápsula articular
acromioclavicular e dos ligamentos (ﬁg. 6).
O controle radiológico pós-operatório é feito rotineiramente. Inicialmente, o ombro é imobilizado com uma tipoia,
permite movimentos pendulares. Entre a quarta e sexta
semana, os ﬁos K são removidos. Até então, a elevação e a
redução do ombro a 90◦ são limitadas.

Resultados
A coorte incluiu 153 pacientes operados, 140 (91,5%) do sexo
masculino. A idade média no momento da cirurgia foi de
29,20 ± 9,53 (16-71) anos e a LAAC ocorreu no braço dominante
em 87,6% dos casos (n = 134).
As causas mais frequentes de lesão foram as quedas (n = 90;
62,75%), seguidas de esportes (n = 41; 26.80%) e acidentes rodoviários (n = 16; 10,46%). A LAAC não estava associada a lesões
concomitantes em 89,54% dos casos. Nos demais pacientes,
as lesões relatadas não foram relacionadas ao ombro.
De acordo com a classiﬁcação de Rockwood, 113 lesões
eram do tipo III (73,86%), 11 (7,19%) do tipo IV e 29 (19%) do
tipo V.
O tempo médio entre lesão e cirurgia foi de 1,88 ± 0,87
(1-6) semanas. O tempo médio de retorno ao trabalho foi
de 3,65 ± 0,71 (3-4) meses e os pacientes necessitaram de
4,61 ± 0,73 (4-6) meses para retomar a participação esportiva
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Técnica cirúrgica–Identificação de lesões

Ligamentos acromioclaviculares

Ligamentos coracoclaviculares

(1)

(2)

Figura 2 – Identiﬁcação de lesões: 1 - ruptura de ligamentos acromioclaviculares; 2 - ruptura de ligamentos
coracoclaviculares. Radiograﬁa mostrando desvio acromioclavicular tipo III.
Primeiro passo da técnica cirúrgica
Descolamento do ligamento coracoacromial com pequeno bloco ósseo e sua
preparação

3º

1º

(1)

Dois furos pequenos são feitos para
permitir a passagem futura do ligamento
coracoacromial identificado

Descolamento do ligamento
coracoacromial com pequeno
bloco ósseo

2º

Fio de sutura absorvível é
passado através do ligamento

3º

A superfície anterior da clavícula
é previamente cruentizada

Figura 3 – (1) Primeiro passo da técnica cirúrgica - 1◦ - descolamento do ligamento coracoacromial com pequeno bloco
ósseo; 2◦ - a sutura absorvível é passada através do ligamento; 3◦ - cruentização da superfície inferior da clavícula. Dois
pequenos furos (no local de inserção dos ligamentos coracoclaviculares preexistentes) são feitos para permitir a futura
passagem do ligamento coracoacromial identiﬁcado.

completa. O tempo médio de seguimento foi de 55,41 ± 24,87
(12-108) meses.
A EFC ﬁnal foi de 96,45 ± 4,00 (84-100) nos ombros operados
e 98,28 ± 1,81 (93-100) nos ombros de controle, uma diferença
signiﬁcativa (p < 0,001; ﬁgs. 7 e 8). O Neer Score,10 que classiﬁca
os resultados como excelentes (100-90), satisfatórios (89-80),
insatisfatórios (79-70) e falhos (< 70), foi aplicado: 140 (91,5%)

pacientes apresentaram resultados excelentes e os 13 restantes (8,5%) foram classiﬁcados como satisfatórios.
A progressão na classiﬁcação de Rockwood dos tipos III
a V esteve associada a piores resultados funcionais, como
demonstrado pelos valores ﬁnais da EFC de cada tipo (tabela 1).
As diferenças mais signiﬁcativas foram encontradas entre
os tipos III e IV, especiﬁcamente em relação ao retorno ao
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Primeiro passo da técnica cirúrgica
Passagem da sutura entrelaçada sob o coracoide e em volta da clavícula

(1)

2º
Sutura em volta da clavícula
(sem tensão)

1º
Passagem da sutura absorvível
entrelaçada pelo coracoide

Figura 4 – (1) Primeiro passo - procedimento extra-articular: suturas entrelaçadas passam sob o coracoide e em torno da
clavícula; 1◦ - passagem subcoracoide das suturas entrelaçadas absorvíveis; 2◦ - as suturas que circundam a clavícula (sem
tensão) constituiriam a estabilização coracoclavicular.
Segundo passo da técnica cirúrgica
Redução e estabilização da AAC com fios de Kirschner (Phemister)
Estabilização da AAC com dois
fios de Kirschner (Phemister)

(2)

1º

Interposição do menisco (ou
remanescente) na AAC
2º

Passagem do fio de sutura do
ligamento coracoacromial através
dos furos feitos na clavícula
3º

Figura 5 – (2) Segundo passo - processo intra-articular: 1◦ - redução e estabilização da AAC com ﬁos de Kirschner;
2◦ - interposição do menisco (ou remanescente) na AAC; 3◦ - passagem do ﬁo de sutura do ligamento coracoacromial
através dos furos feitos na clavícula.

trabalho (3,52 ± 0,76 vs. 4,00 ± 0; p < 0,009), retorno aos esportes
(4,57 ± 0,73 vs. 5,57 ± 0,53; p < 0,003) e EFC, no subparâmetro EFC “dor na posição do braço” (9,73 ± 0,68 vs. 8,73 ± 1,01;
p < 0,001).
Quase todos os pacientes (98,69%) ﬁcaram satisfeitos com
os resultados da cirurgia.
As complicações imediatas incluíram cicatriz hipertróﬁca
(n = 11; 7,19%), infecção superﬁcial (n = 8; 5,23%), falha do ﬁo
K (n = 14; 9,15%) e migração externa do ﬁo K (n = 5; 3,28%).
Não foram observadas complicações imediatas em 75,16%
(n = 115) dos pacientes. Em relação às complicações tardias,

as calciﬁcações isoladas do LCC (n = 32; 20,91%) foram as mais
comuns, seguidas pela deformidade residual causada por uma
ligeira perda de redução (aumento da distância do CC entre
25% e 50% em todos os casos de perda de redução; n = 9; 5,88%).
Ambas as complicações foram observadas em três pacientes (1,96%). A maioria (n = 109; 71,24%) da coorte não teve
complicações tardias. A EFC média dos pacientes que apresentaram complicações foi signiﬁcativamente pior do que a
daqueles que não apresentaram complicações (91,73 vs. 97,42;
p < 0,001). A avaliação radiográﬁca não revelou caso de desenvolvimento de artrite.
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Terceiro passo da técnica cirúrgica
Montagem final da reconstrução AC

Estabilização da AAC com fios
de Kirschner

(3)

1º

Sindesmopexia coracoclavicular com
sutura entrelaçada (ambiente sem
voltagem)

Transferência do ligamento coracoacromial após
a referência da sutura e ancoragem com bloqueio
ósseo na superfície clavicular inferior

3º
2º

Figura 6 – (3) Montagem ﬁnal da reconstrução AC: 1◦ - estabilização da AAC com ﬁos de Kirschner (artropexia AC); 2◦ transferência do ligamento coracoacromial após a amarração da sutura e ancoragem com bloco ósseo na superfície
clavicular inferior; 3◦ - sindesmopexia coracoclavicular com sutura em laço entrelaçada.
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38,88
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Escala funcional de Constant

15
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19,88

19,39

15
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Escala funcional de Constant

90

Ombro operado

Ombro de controle

Figura 7 – Comparação entre ombros operados e de controle
em relação aos parâmetros “dor” e “nível de atividade” da
escala funcional de Constant. Os valores da média de cada
parâmetro estão dentro das barras; os valores ao lado de
cada duas barras são o valor de signiﬁcância de p para a
diferença entre ombros operados e ombros controle.

Discussão
As várias opções cirúrgicas existentes para tratar LAAC reﬂetem as diﬁculdades de restaurar a intrincada biomecânica
desse complexo articular. Os métodos tradicionalmente descritos geralmente envolvem reconstrução e transferência
de ligamentos, estabilização e ﬁxação coracoclaviculares e
da AAC e, às vezes, excisão distal da clavícula. A maioria dos autores relatou resultados bons e excelentes com
diferentes métodos. Entretanto, todas as técnicas acima

Ombro operado

Ombro de controle

Figura 8 – Comparação entre ombros operados e de
controle em relação aos parâmetros “amplitude de
movimento” e “força de abdução” e “escore ﬁnal” da escala
funcional de Constant. Os valores da média de cada
parâmetro estão dentro das barras; os valores ao lado de
cada duas barras são o valor de signiﬁcância de p para a
diferença entre ombros operados e ombros controle.

estão associadas a complicações importantes quando usadas
isoladamente.11,12
As vantagens da transferência do ligamento coracoacromial incluem o fato de restaurar a anatomia normal, induzir
poucas mudanças degenerativas e apresentar baixa taxa de
perda de redução. Atualmente, a transferência do ligamento
não é feita de forma isolada, pois a cicatrização precisa de
tempo para maturar.13,14 A artropexia da AAC com ﬁos K
(técnica de Phemister) permite uma ﬁxação inicial temporária, mas apresenta alguns riscos, inclusive artrite (quando o
menisco não é reposto ou o espaço articular é insuﬁciente
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Tabela 1 – Comparação entre os valores ﬁnais da EFC alcançados de acordo com o tipo/classiﬁcação de lesões
de Rockwood

Rockwood tipo III
Rockwood tipo IV
Rockwood tipo V

Ombro operado
Ombro operado
Ombro operado

para a cinemática normal da AAC), migração e necessidade de uma segunda intervenção entre a quarta e sexta
semana. Além disso, o achado de perda de redução quando
esse procedimento é usado sozinho não é incomum.11,15,16 A
sindesmopexia coracoclavicular fornece boa ﬁxação precoce,
permite a rotação da clavícula, mas está associada a frequentes perdas de redução, ausência de estabilidade horizontal e
alterações degenerativas.15,17,18 Quando feita com suturas não
absorvíveis, torna-se mais durável, mas favorece a osteólise
clavicular e as fraturas de estresse associadas. Se o cirurgião optar por suturas absorvíveis, espera-se o contrário.8,15
A ﬁxação com parafuso coracoclavicular foi inicialmente descrita por Bosworth. Foi a técnica mais usada para ﬁxação
temporária da AAC. Embora permita uma ﬁxação eﬁciente, é
tecnicamente exigente, pois requer o correto posicionamento
do parafuso na pequena superfície horizontal do processo
coracoide. Mesmo quando feita com precisão, podem-se esperar altas taxas de osteólise, quebra e migração de material
e perda de redução quando o material é removido.11,19 As
placas de compressão dinâmicas modiﬁcadas com gancho
proporcionam boa estabilidade, mas podem levar ao desenvolvimento de rigidez, osteólise e fraturas claviculares. Além
disso, elas não permitem movimentos de rotação e é necessária uma segunda intervenção para sua remoção.20–22 A
artroscopia e outros métodos minimamente invasivos estão
em constante desenvolvimento. No entanto, ainda não está
claro se essas abordagens recentes permitem resultados
(e taxas de complicações) equivalentes ou superiores às
técnicas tradicionais.11 Todas as técnicas descritas acima
estão associadas a complicações importantes quando usadas
isoladamente.11,12
A técnica cirúrgica da Unidade de Ombro dos HUC para
reconstrução da AAC combina técnicas isoladamente comuns,
com o objetivo de restaurar a anatomia, estabilidade, força e
função normal da AAC. Essa técnica cirúrgica tem sido usada
com sucesso nessa unidade de ombro por algumas décadas.
Os autores decidiram conduzir uma avaliação retrospectiva
que, em última instância, conﬁrmou a impressão subjetiva
de excelentes resultados clínicos e funcionais e baixa taxa de
complicações. O fundamento é que a artropexia com ﬁos K e
a sutura coracoclavicular proveem estabilidade à AAC, garantem um período de cicatrização adequado (aproximadamente
quatro a seis semanas) para o ligamento coracoacromial transferido, os ligamentos AAC reparados e a cápsula articular. No
momento da remoção dos ﬁos K, essas estruturas já podem
suportar alguma carga enquanto ainda estão “protegidas” pela
sutura em laço de estabilização coracoclavicular. Quando a
sutura de estabilização coracoclavicular é absorvida, o complexo capsuloligamentar AC já está cicatrizado e é capaz
de tolerar a carga (ﬁg. 9). As vantagens da presente técnica
incluem: mobilização precoce (elevação de 90◦ até a remoção

Pontuação ﬁnal
média ﬁnal

Desvio-padrão médio do
escore de Constant

96,75
95,45
95,66

3,89
2,70
4,77

Fios de Kirschner

Sindesmopexia coracoclavicular

Transferência do ligamento coracoacromial

Cirurgia

4-6 semanas

∞

Figura 9 – Representação diagramática da estabilidade AC
fornecida pela combinação das três técnicas durante o
período pós-operatório.

dos ﬁos K e mais em seguida); rápido retorno ao trabalho e
esportes; ausência de dor; ausência de reluxações relatadas;
sem aceleração do processo de artrite; excelentes resultados
clínicos e funcionais. As desvantagens potenciais derivam do
fato que essa é uma combinação de várias técnicas clássicas:
pode ser tecnicamente difícil, exige maior exposição cirúrgica
(60-90 min) e maior manipulação de partes moles. Ela também
requer conhecimentos anatômicos profundos e um segundo
procedimento para a remoção dos ﬁos K.
A maioria das limitações do presente estudo decorre de sua
natureza retrospectiva. Além disso, a avaliação clínica subjetiva foi baseada exclusivamente na EFC, limitou comparações
com trabalhos que podem ter adotado diferentes medidas de
desfecho. Seria interessante comparar a presente técnica com
outras atualmente usadas em um estudo prospectivo randomizado controlado.

Conclusão
A técnica cirúrgica descrita no presente estudo para a
reconstrução da AAC é uma excelente opção no tratamento de
LAAC de Rockwood graus III a V, o que foi corroborado pelos
excelentes resultados clínicos e funcionais e a baixa taxa de
complicações.
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treatment of type III acromioclavicular joint dislocations by a
modiﬁed Bosworth technique. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg.
2004;10(4):245–9.
20. Koukakis A, Manouras A, Apostolou CD, Lagoudianakis E,
Papadima A, Triantaﬁllou C, et al. Results using the AO hook
plate for dislocations of the acromioclavicular joint. Expert
Rev Med Devices. 2008;5(5):567–72.
21. Nadarajah R, Mahaluxmivala J, Amin A, Goodier DW.
Clavicular hook-plate: complications of retaining the implant.
Injury. 2005;36(5):681–3.
22. Salem KH, Schmelz A. Treatment of Tossy III
acromioclavicular joint injuries using hook plates and
ligament suture. J Orthop Trauma. 2009;23(8):565–9.

w w w. r b o . o r g . b r

114

r e v b r a s o r t o p . 2 0 1 8;5 3(1):113–117

50 years of age were treated, with three very satisfactory results, one patient was lost to
follow-up, and one patient had an unsatisfactory result (converted to hemiarthroplasty).
The study describes the technique in detail and the three cases with a longer follow-up time.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
A osteonecrose segmentar da cabeça do úmero é alvo de poucas publicações cientíﬁcas, embora seja classicamente uma
complicação esperada em algumas fraturas e/ou fraturas-luxações do ombro e é o segundo local mais comum das
osteonecroses não traumáticas.1
Inicialmente descrita por Heimann e Freiberger,2 a osteonecrose da cabeça umeral conta com diversas formas de
tratamento. O tratamento conservador clássico na fase pré-colapso consiste na limitação do uso da articulação.3 Na falha
desse, ou em casos de doença mais avançada, o tratamento de
eleição é a artroplastia parcial ou total.2 Dessa forma, pacientes jovens, com menos de 50 anos submetidos à artroplastia do
ombro, por causas diversas, evoluem com um grande número
de revisões.4,5 Bartelt et al.4 reavaliaram uma série de casos
de 63 artroplastias totais e parciais feitas em pacientes abaixo
de 55 anos e veriﬁcaram uma vida útil de 72% das artroplastias parciais e 92% das artroplastias totais em um seguimento
mínimo de dez anos. Johnson et al.5 publicaram um artigo de
revisão no qual também questionam a longevidade das artroplastias feitas em pacientes com menos de 50 anos.
Outras opções cirúrgicas, como a descompressão da cabeça
umeral, a artroplastia de superfície, o desbridamento artroscópico e a enxertia de osso vascularizado, foram descritas,
porém com pequenas amostras de pacientes, geraram resultados pouco conclusivos.1 Procedimentos que envolveram a
reconstrução biológica articular com enxerto homólogo fresco
foram descritos por Gortz et al.6 no tratamento da osteonecrose dos côndilos femorais, com bons resultados. Esse tipo

de tratamento também é usado para preencher os defeitos
da cabeça umeral decorrente da instabilidade posterior do
ombro;7,8 os defeitos condrais no joelho, na cabeça femoral, no
tálus; ou mesmo no tratamento da osteoartrose do tornozelo.
Nesse contexto, descrevemos nossa técnica cirúrgica com
o uso de enxerto homólogo congelado com cartilagem no tratamento da osteonecrose segmentar da cabeça umeral em
pacientes com menos de 50 anos como uma opção às artroplastias, já que não há relatos na literatura desse tipo de
abordagem para a osteonecrose da cabeça umeral até o nosso
conhecimento. Vale lembrar que, até o momento em que
foram feitas as cirurgias, não dispúnhamos de enxerto homólogo fresco no nosso banco de tecidos. Descrevemos também
os resultados dos três pacientes com maior tempo de seguimento.

Técnica cirúrgica
A cirurgia é feita sob anestesia geral, com o paciente em
decúbito dorsal em posição de “cadeira de praia” por meio
da via deltopeitoral. Após a desinserção do tendão do músculo subescapular, a epíﬁse umeral é exposta e o foco de
necrose ressecado (ﬁg. 1). O defeito articular resultante da
ressecção da necrose é preenchido com enxerto homólogo
de cabeça umeral congelado com cartilagem (proveniente do
banco de tecidos da nossa Instituição), que é esculpido intraoperatoriamente conforme cada caso (ﬁg. 2). Então, o enxerto
é ﬁxado com dois parafusos de osso esponjoso de 4,0 mm com
rosca parcial (feito em quatro casos) ou com dois parafusos
de compressão sem cabeça (feito em um caso), a depender da

Figura 1 – (A), exposição da epíﬁse umeral com o foco da necrose evidente; (B), retirada do foco da necrose.
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Caso 1

Figura 2 – (A) enxerto congelado de cabeça umeral; (B),
fragmento do enxerto esculpido de acordo com o tamanho
da área afetada; (C), fragmento articular necrosado.

Paciente com 40 anos, sexo masculino, trabalhador braçal,
com diagnóstico de luxação anterior recidivante do ombro no
membro dominante após ter sofrido queda ao solo. O paciente
persistiu com episódios de dor e instabilidade associados ao
aparecimento de foco de necrose segmentar na cabeça umeral seis meses após a queda. Após um ano do trauma inicial
foi submetido a cirurgia de reconstrução biológica da cabeça
umeral com enxerto ósseo homólogo congelado com o uso
de dois parafusos convencionais, juntamente com o reparo
aberto da lesão de Bankart com duas âncoras. Após a retirada dos parafusos e com mais de 14 anos de seguimento no
período pós-operatório, o paciente evoluiu sem dor, sem novos
episódios de luxação, e manteve bom arco de movimento (140◦
de elevação, 50◦ de rotação lateral e rotação medial até T7),
somou 35 pontos no questionário da UCLA (University of California at Los Angeles) e 92 pontos no de Constant (Constant Score).
Nas imagens radiográﬁcas atuais veriﬁcamos integração do
enxerto (ﬁg. 3).

Caso 2
disponibilidade do material em cada situação. Sepultamos a
cabeça dos parafusos convencionais para evitar proeminência
articular. Antes do término da cirurgia, a porção desinserida
do subescapular é reinserida com pontos inabsorvíveis transósseos.
Para os pacientes submetidos à ﬁxação do enxerto com
parafusos com cabeça, foi programada uma segunda cirurgia (pela mesma via de acesso), seis meses após a primeira,
para a retirada dos parafusos, uma vez que poderiam estar
proeminentes na articulação. Abaixo descreveremos três
casos.

Paciente com 19 anos, sexo masculino, estudante com dor no
ombro não dominante havia um ano. Após exame clínico e
radiográﬁco que demonstrou colapso subcondral articular da
cabeça umeral, sem antecedentes que justiﬁcassem seu aparecimento, fechou-se o diagnóstico de osteonecrose idiopática
da cabeça umeral direita. O paciente então foi submetido
à cirurgia de reconstrução biológica da cabeça umeral com
enxerto ósseo homólogo congelado com cartilagem com o uso
de dois parafusos convencionais, retirados após seis meses.
Atualmente, com seguimento de mais de 15 anos, o paciente continua sem dor, com 140◦ de elevação, 80◦ de rotação

Figura 3 – (A), imagem radiográﬁca pré-operatória na incidência anteroposterior do ombro esquerdo, com necrose
segmentar da cabeça umeral; (B), imagem radiográﬁca do mesmo paciente 14 anos após a cirurgia, com enxerto integrado.
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Figura 4 – (A), imagens radiográﬁcas na incidência anteroposterior e de ressonância magnética no corte coronal ponderada
em T1 do ombro direito do caso 3 no período pré-operatório, demonstra a área de necrose (setas); (B), imagens radiográﬁcas
na incidência anteroposterior e de ressonância magnética no corte coronal ponderada em T1 do ombro direito do mesmo
caso, demonstra total integração do enxerto após seguimento de 15 anos.

lateral e rotação medial até T5, 35 pontos no questionário
da UCLA (University of California at Los Angeles) e 95 pontos
no de Constant (Constant Score). Nas imagens de ressonância
magnética e radiográﬁcas, encontramos também o enxerto
completamente consolidado, sem sinais de osteoartrose
(ﬁg. 4).

umeral com enxerto ósseo homólogo congelado com uso de
dois parafusos de compressão sem cabeça. O paciente evoluiu
com recidiva da dor seis meses após a cirurgia de reconstrução
da cabeça umeral, com sinais de reabsorção do enxerto e
colapso subcondral articular (ﬁg. 5). Um ano e seis meses após
a cirurgia com o uso de enxerto homólogo, foi feita conversão
para hemiartroplastia parcial do úmero esquerdo.

Caso 3
Paciente com 25 anos, sexo masculino, autônomo, sofreu uma
luxação traumática do ombro não dominante, foi submetido
a reparo artroscópico da lesão de Bankart e da lesão do
lábio superior um mês após o último episódio de luxação
anterior glenoumeral. Pouco mais de um mês após a cirurgia
de reparo labial, o paciente iniciou quadro constante de dor.
A partir dos exames radiográﬁcos foi evidenciada necrose
focal da cabeça umeral do ombro, foi submetido, seis meses
após o início dos sintomas, à reconstrução biológica da cabeça

Considerações ﬁnais
As artroplastias para tratamento da osteonecrose da cabeça
umeral em jovens não apresentam solução deﬁnitiva para o
problema.
A cirurgia de reconstrução biológica da cabeça umeral com
enxerto ósseo homólogo congelado é uma opção viável e
que pode postergar uma futura artroplastia, como vimos no
caso 3.
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Figura 5 – (A), imagem radiográﬁca na incidência anteroposterior do ombro esquerdo na qual visualizamos a reabsorção do
enxerto e o colapso subcondral, com protrusão articular de um dos parafusos, seis meses após a cirurgia de reconstrução
articular da cabeça umeral; (B), imagem tomográﬁca no corte coronal (janela óssea) do mesmo ombro, demonstra a protusão
articular do parafuso com maior detalhe.

Caso haja total integração do enxerto, acreditamos que
nossa técnica pode proporcionar uma solução deﬁnitiva para
o paciente, como vimos nos casos 1 e 2.
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Cross-sectional study of Gartland II and III humerus supracondylar
fracture treatment in childhood: Brazilian orthopedists’ opinion
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: This study is aimed at determining, through a cross-sectional study, the pre-

Humeral fractures/classiﬁcation

ferred therapeutic method in Brazil considering the approach to Gartland type II and III

Humeral fractures/radiography

supracondylar humerus fractures during childhood.

Humeral fractures/surgery

Methods: The research project was approved by the Research Ethics Committee of Plataforma
Brasil and the material was collected during the 46th Brazilian Orthopedics and Traumatology Congress. A questionnaire was developed to analyze two clinical scenarios about
Gartland type II and III fractures.
Results: The sample consisted of 301 questionnaires obtained from 5,500 participants of
the Congress who met the inclusion and non-inclusion criteria. In case 1, the following
was observed: 140 (46.5%) of physicians opted for closed reduction with immobilization and
116 (38.5%) selected closed reduction and osteosynthesis, of whom 82 (70.7%) preferred two
crossed Kirschner wires. In case 2, 294 (97.7%) considered that the treatment is urgent, and
225 (74.8%) of the interviewed orthopedists answered that they perform osteosynthesis with
two crossed Kirschner wires.
Conclusions: The opinion of orthopedic surgeons in Brazil varies for Gartland type II fractures.
Type III fractures have a uniform conduct and they are treated urgently (97.7%). When osteosynthesis is necessary, it was observed that 82 (70.7%) and 225 (74.8%) of the interviewed
surgeons opted for ﬁxation with two crossed Kirschner wires.
© 2018 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
As fraturas supracondilianas do úmero na infância1,2 compreendem 50%-60% das lesões que ocorrem no nível do
cotovelo.2,3 A redução anatômica dessas, associada ou não a
uma osteossíntese estável, é fundamental para a obtenção dos
melhores resultados radiográﬁcos e funcionais dessa afecção.
Na literatura ortopédica evidenciamos que muitas discussões
já foram feitas acerca da diﬁculdade de se manter um posicionamento apropriado e estável entre os segmentos fraturados
cuja imperfeição ocasiona alterações anatômicas e funcionais
do cotovelo envolvido1,4,5
A indicação terapêutica geralmente é baseada na
classiﬁcação de Gartland (1959), na qual nas do tipo I o
tratamento de eleição é conservador e não há necessidade de
redução e uma imobilização axilopalmar é usada por quatro
semanas. Nas do tipo II, nota-se uma divergência de opiniões
entre os ortopedistas quanto ao tratamento mais eﬁcaz,
métodos incruentos ou cirúrgicos são citados.1 Quando as
fraturas são categorizadas como pertencentes ao tipo III o
tratamento é cirúrgico e se fundamenta na redução fechada
associada com a osteossíntese com ﬁos de Kirschner.4,5 Diversas conﬁgurações para a implantação dos ﬁos são descritas
e cuja aplicação fundamenta-se na experiência do cirurgião,
como o uso de um único ﬁo, dois ﬁos cruzados; dois ou três
ﬁos laterais divergentes; dois ﬁos laterais paralelos; dois ﬁos
laterais e clampe; um ﬁo intramedular e outro lateral.4,6
O uso de dois ﬁos de Kirschner cruzados é o método de
ﬁxação mais consagrado, o primeiro deve ser inserido no
aspecto lateral do fragmento umeral distal e o segundo junto

ao epicôndilo medial. Encontramos relatos em que uma via
de acesso medial é padronizada nesse ato operatório e fundamenta esse procedimento no afastamento do nervo ulnar,
para que esse seja posicionado distante do trajeto do material de síntese.1,7 Há também referências à necessidade do
uso de um terceiro dispositivo caso alguma instabilidade seja
reconhecida.6
Entretanto, existem autores que defendem a tese de uma
abordagem essencialmente lateral. A conﬁguração do modo
em que ﬁos de Kirschner são implantados varia desde a
colocação de forma paralela ou divergente. Observamos também que o número de dispositivos usados varia de acordo
com a preferência dos cirurgiões encontrados na literatura.2,4,5
Alguns defendem que seriam os critérios biomecânicos a premissa para o uso desses métodos.1,6,8 Outros advogam que o
risco de lesão para o nervo ulnar estaria intimamente relacionado com a colocação de um ﬁo de Kirschner do lado medial do
cotovelo envolvido. Logo, a escolha pelo uso exclusivamente
do aspecto lateral para estabilização das fraturas impossibilitaria o risco de dano.7
Quando avaliamos os resultados radiográﬁcos e funcionais,
independentemente do método de ﬁxação de eleição usado,
geralmente são classiﬁcados como bons, cada um dos autores
da literatura defende sua técnica de tratamento quando são
apresentadas a sua experiência e casuística.
Considerando a educação médica no Brasil, apesar de
grandes discussões já terem sido feitas sobre esse tema,
considerando-se a frequência e a importância socioeconômica das fraturas supracondilianas do úmero na infância, a
avaliação da conduta entre os ortopedistas brasileiros, nos
diferentes centros, ainda não é conhecida.
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Por essa razão, ﬁzemos este trabalho com o objetivo primário de determinar, num estudo transversal, qual é o método
terapêutico preferencial do ortopedista brasileiro quando são
abordadas as fraturas supracondilianas do úmero na infância
dos tipos II e III da classiﬁcação de Gartland.

Material e métodos
Este projeto de pesquisa foi inicialmente submetido à
avaliação e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Plataforma Brasil e aprovado através do parecer 1233895.
Trata-se de um estudo observacional descritivo que foi feito
durante o 46◦ Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia (CBOT), no Rio de Janeiro, de 19 a 22 de novembro de
2014.
Inicialmente, elaboramos um questionário composto por
nove perguntas (anexo 1) aplicado aos ortopedistas que frequentaram o CBOT de forma aleatória, sem obrigatoriedade
de participação e sem identiﬁcação.
Os critérios de inclusão foram:
1. Brasileiro.
2. Médico formado.
3. Médico residente matriculado em programa de residência
médica em ortopedia e traumatologia.
4. Ortopedista com título de especialista.
Como critérios de não inclusão consideramos:
1.
2.
3.
4.

Médico de outra especialidade (p. ex. ﬁsiatra).
Proﬁssional não médico (p. ex. ﬁsioterapeuta).
Ortopedistas estrangeiros.
Questionários incompletos, ilegíveis ou com preenchimento incorreto.

Uma assistência pelos coautores desta pesquisa foi oferecida aos participantes com o intuito de dirimir quaisquer
dúvidas a respeito do questionário. Também foram oferecidos
o contato e o endereço eletrônico dos pesquisadores.
O questionário foi composto por duas partes (anexo 1 e
ﬁg. 1). A primeira categorizava os dados referentes às características da população a ser entrevistada, como gênero, idade,
cidade/estado de procedência, subespecialidade ortopédica,
quantidade estimada de fraturas supracondilianas do úmero
de crianças tratadas por ano.
Na segunda, foram apresentados dois casos clínicos de
crianças portadoras de fraturas supracondilianas do tipo Gartland II e III.
No caso 1 foi apresentado o exame radiográﬁco de um paciente, na faixa etária pediátrica, com fratura supracondiliana
do úmero do tipo Gartland II, nas incidências anteroposterior
e perﬁl.
As opções para o tratamento para esse caso seriam:
a.
b.
c.
d.

Imobilização sem redução.
Redução incruenta com imobilização no pronto-socorro.
Redução incruenta com imobilização no centro-cirúrgico.
Redução incruenta com ﬁxação.

Tabela 1 – Distribuição da frequência absoluta e relativa
dos entrevistados de acordo com a sua subespecialidade
ortopédica
Subespecialidade ortopédica
Ortopedista geral
Cirurgia do joelho
Traumatologia
Residente
Cirurgia do ombro e cotovelo
Cirurgia do quadril
Cirurgia da coluna
Ortopedia pediátrica
Cirurgia do pé
Cirurgia da mão
Fixador externo e reconstrução
Traumatologia esportiva
Sem informação
Total

Número
102
42
42
26
24
22
10
10
9
7
5
1
1
301

Porcentagem (%)
33,9
14,0
14,0
8,6
8,0
7,3
3,3
3,3
3,0
2,3
1,6
0,3
0,3
100,0

Quando a opção “d” era a de eleição, o participante deveria
escolher qual seria o método preferencial de estabilização para
esse tipo de fratura de acordo com sete opções distintas de
osteossíntese demonstradas na ﬁgura 1.
O caso 2 apresentava o exame radiográﬁco de um paciente
com o esqueleto imaturo portador de uma fratura supracondiliana do úmero do tipo Gartland III, nas incidências
anteroposterior e perﬁl.
As opções terapêuticas para essa situação foram: 1. Tratamento na urgência? As opões possíveis para a escolha seriam
SIM ou NÃO.
Quanto ao método preferencial de estabilização dessas
lesões, o participante teria de escolher uma entre sete opções
distintas de ﬁxação de acordo com a ﬁgura 1.

Cálculo amostral
Para determinar o número de participantes necessários para
este estudo, consideramos os valores do teste de Kappa superiores a 0,60, com nível de signiﬁcância de 5% e poder de 80%. O
cálculo obtido foi que em um universo de 10.000 ortopedistas,
o valor amostral mínimo seria de 369 participantes. Portanto,
do universo de 5.500 participantes desse evento, deveríamos
obter 203 questionários válidos.
Logo, nosso material constou de 301 questionários que se
encaixaram nos critérios de inclusão predeterminados.
A análise da amostra evidenciou que a idade dos médicos
variou de 25 a 65 anos (média de 37,51 com desvio-padrão de
8,74 e mediana de 35), 279 (92,7%) eram do sexo masculino e
22 (7,3%) do feminino.
Na tabela 1 apresentamos a distribuição dos 301 participantes deste trabalho e consideramos a sua subespecialidade ortopédica de acordo com a frequência absoluta e
relativa.
A tabela 2 demonstra a distribuição dos participantes de
acordo com a sua procedência considerando o estado de origem de acordo com a frequência absoluta e relativa.
Na tabela 3 apresentamos a distribuição dos médicos
considerando o número estimado de casos de fratura supracondiliana tratados por ano. Observamos que 73,1% dos
médicos atendem a entre uma e 20 fraturas.
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CASO 1

CASO 2
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Figura 1 – Ilustração dos dois casos apresentados e as opções de ﬁxação.

Análise estatística
Foi feita por um proﬁssional especializado.
Inicialmente, todas as variáveis foram analisadas descritivamente. Para as variáveis quantitativas essa análise foi
feita através da observação dos valores mínimos e máximos
e do cálculo de médias, desvios-padrão e mediana. Para as
variáveis qualitativas calcularam-se frequências absolutas e
relativas.

Resultados
Na tabela 4 apresentamos qual foi a conduta preferencial
adotada e o método de ﬁxação de eleição para o caso 1. Observamos que 140 (46,5%) médicos escolheram como conduta
a redução incruenta seguida de imobilização feita no Centro
Cirúrgico e 116 (38,5%) usam a redução incruenta com ﬁxação.
Desses, 82 (70,7%) usam o método de ﬁxação com 2 ﬁos de
Kirschner cruzados.
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Tabela 2 – Distribuição da frequência absoluta e relativa
dos entrevistados de acordo com a sua procedência
Estado
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Minas Gerais
Mato Grosso do Sul
Mato Grosso
Paraíba
Pernambuco
Paraná
Rio De Janeiro
Rondônia
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
São Paulo
Sem informação
Total

Número

Porcentagem (%)

2
12
12
12
7
6
29
1
3
1
1
12
62
1
10
16
113
1
301

0,7
4,0
4,0
4,0
2,3
2,0
9,6
0,3
1,0
0,3
0,3
4,0
20,6
0,3
3,3
5,3
37,5
0,3
100,0

Número de
entrevistados

Não opero
1-10
11-20
21-30
> 30
Sem informação
Total

30
143
77
15
35
1
301

Porcentagem (%)

10,0
47,5
25,6
5,0
11,6
0,3
100,0

Tabela 4 – Frequências absolutas e relativas da conduta
e do método de ﬁxação de escolha para o caso 1

Conduta

Método
de ﬁxação
(n = 116)

Categoria
Imobilização sem
redução
Redução incruenta
com imobilização no
PS
Redução incruenta
com imobilização no
CC
Redução incruenta
com ﬁxação
Nenhuma das
opções
A
B
D
F
G

Número

Nenhuma das opções
A
B
D
E
F
G
Total

2
225
23
35
2
3
11
301

Porcentagem (%)
0,7
74,8
7,6
11,6
0,7
1,0
3,7
100,0

Discussão

Em relação ao caso 2, observamos que 294 (97,7%) dos
entrevistados consideram que o tratamento deva ser feito
na urgência. Na tabela 5 apresentamos os resultados da
distribuição da frequência absoluta e relativa do método

Variável

Método de ﬁxação

preferencial de ﬁxação. Observamos que 225 (74,8%) dos
médicos usariam a estabilização com dois ﬁos de Kirschner
cruzados.

Tabela 3 – Distribuição das frequências absoluta
e relativa dos 301 médicos em relação ao numero
estimado de fraturas supracondilianas do úmero por ano
Número de casos
tratados por ano

Tabela 5 – Distribuição da frequência absoluta e relativa
dos 301 médicos de acordo com método de ﬁxação para
o caso 2

n

%

18

6,0

27

9,0

140

46,5

116

38,5

2

1,7

82
23
6
1
2

70,7
19,8
5,2
0,9
1,7

A abordagem das fraturas do tipo II de Gartland é bastante
polêmica. O padrão dessas varia muito de acordo com a energia dissipada pelo membro superior fraturado, pois algumas
apresentam componentes rotacionais ou de translação entre
os fragmentos.9
Consideramos que esse entendimento seria fundamental
para que a precisa indicação do método adequado de redução
fechada possa ser instituída, assim como seria determinante
para indicar o uso ou não da osteossíntese.3,10,11
Assim, algumas fraturas do tipo II devem ser tratadas cirurgicamente. Em todas as fraturas é necessária a adequada
avaliação do varismo do cotovelo, considerando o ângulo de
Baumann e o ângulo epiﬁsário epicondilar medial.8,10
Quando percebemos nas fraturas do tipo II uma compressão medial posterior podemos usar a redução e aparelho
gessado. A redução pode ser obtida, em primeiro lugar, quando
se estende o cotovelo e em seguida é corrigida a deformidade
no plano coronal. Em alguns casos a hiperﬂexão do cotovelo maior do que 120◦ pode ser necessária para manter a
redução.9,12,13 Entretanto, quando é percebido um considerável edema, um dano signiﬁcativo das partes moles, qualquer
comprometimento vascular, instabilidade pós-redução por via
percutânea é obrigatória.14,15
Essa polêmica também foi reconhecida em nosso trabalho.
Na nossa amostra encontramos que para o tratamento das
fraturas supracondilianas do úmero na do tipo Gartland II,
140 (46,5%) dos médicos optam pela redução incruenta seguida
de imobilização gessada. Porém, para 116 (38,5%), a conduta de
eleição seria uma redução incruenta seguida de ﬁxação. Dos
que faziam a osteossíntese, quando perguntados, 82 (70,7%)
ﬁzeram a escolha do sistema com dois ﬁos de Kirschner cruzados.
Um estudo biomecânico que analisou três conﬁgurações
distintas com ﬁos de Kirschner foi feito e comparou pinos
cruzados, pinos laterais paralelas e pinos laterais divergentes. Este estudo demonstrou que a estabilidade proporcionada
pelos pinos laterais divergentes foi superior à dos pinos laterais paralelos e foi semelhante à dos pinos cruzados em
todos.1–3,8,16 Entretanto, quando veriﬁcada a inﬂuência das
forças de torção, veriﬁcou-se que a colocação divergente dos
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pinos de entrada laterais era maximizada. Entretanto, para
fraturas cominutivas e instáveis um pino de entrada medial
precisa ser implantado.
Tradicionalmente, a conﬁguração com pinos cruzados tem
sido preferencialmente escolhida para estabilizar essas fraturas. Entretanto, com base em diversos estudos biomecânicos,
foram demonstradas evidências de que essa conﬁguração
realmente é mais estável. Apesar da preferência por essa
disposição, há relatos de que haveria um risco de até 10% de
lesão do nervo ulnar.7,8,17
Alguns relatam que haveria um risco de lesão nervosa
iatrogênica que seria 1,84 vez maior quando é usada a ﬁxação
medial. Contudo, também encontramos revisões sistemáticas
com metanálise que apontam que não há diferença estatística entre a ﬁxação com ﬁos cruzados em comparação com os
colocados no mesmo no aspecto lateral do úmero15,16 quando
considerado esse tema.
O dano operatório do nervo ulnar pode ocorrer pela
penetração direta do ﬁo de Kirschner sobre essa estrutura,
assim como pela fricção imposta pelo perfurador usado.1,7
Porém, esse problema potencial é atenuado por um criterioso manejo cirúrgico. A pequena incisão centrada no
epicôndilo medial permite a colocação direta do ﬁo de Kirschner sobre o úmero. Isso certiﬁca que o nervo não seja
atingido.1,7,9,11
Uma peculiar conﬁguração é relatada na literatura na qual
um primeiro pino seria colocado do lado lateral.1,11,14 Já o
segundo dispositivo seria introduzido pela porção proximal do
córtex lateral do sítio da fratura e conduzido de forma retrógrada para o outro lado do segmento fraturado. Os resultados
foram apresentados em uma série de casos com bons resultados radiográﬁcos e funcionais sem lesão do nervo ulnar.15
Os benefícios biomecanicamente seriam superiores quando
comparados com o uso de ﬁos cruzados exceto pelas questões
biomecânicas.
A mesma preocupação sobre a estabilidade dos diferentes
sistemas de osteossíntese e dano iatrogênico do nervo ulnar
também recaem sobre as fraturas do tipo III de Gartland.13,16
Os resultados das fraturas do tipo III apresentam taxas
muito superiores de bons resultados quando tratadas
cirurgicamente,16,17 conforme evidenciado em estudos e
séries de caso e também numa revisão sistemática.
No Brasil, já foi feito um estudo com base no uso do protocolo prospectivo de avaliação do tratamento das fraturas
supracondilares do úmero em crianças, desenvolvido pela
Comissão de Educação Continuada da Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia e adotada pela Sociedade Brasileira
de Ortopedia Pediátrica. O nosso trabalho evidenciou que para
294 (97,7%) dos entrevistados, o tratamento das fraturas do
tipo Gartland III deve ser efetuado na urgência e o método preferencial de ﬁxação para as fraturas do tipo Gartland III seria
a osteossíntese com dois ﬁos de Kirschner cruzados para 225
(74,8%) dos médicos entrevistados.
Em nossa instituição, observamos que desde 1997 foram
operadas 892 fraturas supracondilianas de cotovelo, 207 classiﬁcadas como Gartland do tipo II.
Um possível viés deste estudo é ter uma população heterogênea quanto à experiência cirúrgica. Além disso, não foram
levados em conta os resultados funcionais e radiográﬁcos dos
pacientes.

Esse tema, apesar de ter sido bastante abordado na
literatura ortopédica, ainda gera muito interesse entre os pesquisadores. Ao fazer uma busca nos arquivos da Pubmed
observamos que 1.069 artigos já foram publicados nessa base
de dados. Portanto, acreditamos que muitos estudos ainda
devam ser feitos sobre os mais diversos aspectos dessa temática.

Conclusão
1. Nas fraturas supracondilianas do úmero na infância do tipo
Gartland II, 140 (46,5%) dos médicos optam pela redução
incruenta seguida de imobilização feita no Centro Cirúrgico.
2. Para 116 (38,5%), a conduta de eleição é a redução incruenta seguida de ﬁxação no Centro Cirúrgico para as fraturas
supracondilianas do úmero do tipo Gartland II. Desses,
82 (70,7%) fazem a ﬁxação com dois ﬁos de Kirschner cruzados.
3. Observamos que, para 294 (97,7%) dos entrevistados, o tratamento das fraturas do tipo Gartland III deve ser efetuado
na urgência.
4. O método preferencial de ﬁxação para as fraturas do tipo
Gartland III é a osteossíntese com dois ﬁos de Kirschner
cruzados para 225 (74,8%) dos médicos entrevistados.
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Anexo 1. Questionário sobre a opinião dos
ortopedistas brasileiros a respeito do
tratamento das fraturas supracondilianas da
infância do tipo II e III de Gartland.
1.
2.
3.
4.
5.

Idade
Sexo
Subespecialidade ortopédica
Estado de procedência
Estima que quantos casos de fratura supracondiliana do
úmero são operados pelo senhor (a)?
a. Não opero
b. 1-10
c. 11-20
d. 21-30
e. mais de 30.
6. Qual seria a sua conduta diante do caso 1?
a. imobilização sem redução
b. redução incruenta com imobilização no pronto socorro
c. redução incruenta com imobilização no centro cirúrgico
d. redução incruenta com ﬁxação
7. Qual seria o método de ﬁxação preferencial para esse caso?
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
f. F
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g. G
8. Considera que o caso 2 deveria ser tratado na urgência?
a. SIM
b. NÃO
9. Qual seria o seu método de ﬁxação preferencial diante do
caso 2?
a. A
b. B
c. C
d. D
e. E
f. F
g. G
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Displaced midshaft clavicle fracture in athletes – Should we operate?
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To assess the results of the treatment of fractures of the middle third of the clavicle

Fractures, bone

with a pre-contoured plate in athletes.

Clavicle

Methods: The authors performed 26 osteosyntheseis in 25 patients with fractures of the

Bone plates

middle third of the clavicle. The fractures were classiﬁed according to Robinson as 16 type

Athletes

B1 and ten type B2. The mean age was 37 years, ranging from 15 to 63 years, 20 patients
were male and ﬁve were female, and all play sports in an amateur or professional manner.
All patients were operated on in the acute phase of fracture within ﬁve days after trauma.
Patients were treated with open reduction and internal ﬁxation using pre-contoured plates.
The technique and the implant used were the same, but the time of immobilization and
rehabilitation protocol were individualized for each patient according to physical activity.
Mean follow-up was 16.8 months (6-48 months), with return to sport activities in 45.6 days.
Results: Functional assessment was performed using the University of California at Los
Angeles (UCLA) score. The results averaged 34.07 of 35 points. No cases presented nonunion.
Only one complication was observed (thrombosis of the subclavian vein with good response
to conservative treatment); two patients required implant removal.
Conclusion: The surgical treatment of clavicle fractures in athletes presented satisfactory
functional outcome and early return sport.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução

Material e métodos

A fratura de clavícula é a décima mais comum e representa
2,6% a 5% de todas as fraturas.1–3 A incidência estimada da
fratura da clavícula nos EUA é de 24,4 por 100.000 pessoas/ano.
O principal fator causal é a atividade esportiva, que responde
por 45% de todas as fraturas da clavícula.4
O crescimento substancial do número de atletas nas últimas décadas, associado à grande diversidade de atividades
esportivas e à intensidade como essas são praticadas, tem
gerado aumento na incidência deste tipo de fratura.4,5 Court-Brown e Caesar3 associaram 12,8% de todas as fraturas,
independente da localização, ao trauma esportivo.
As fraturas da clavícula podem ser divididas de acordo com
a região acometida em terço medial, médio e lateral. O terço
médio corresponde entre 69% e 82% de todas as fraturas da
clavícula.1,5
Em geral a opção para o tratamento das fraturas
terço médio da clavícula é conservador, com resultado
satisfatório.6–8 Em relação ao tratamento cirúrgico na fase
aguda, as principais indicações são: desvio ou encurtamento
maior do que 1,5 a 2,0 cm entre os fragmentos ósseos; fraturas expostas ou com risco de exposição; lesão neurovascular;
ombro ﬂutuante e em politraumatizados.6
As principais vantagens do tratamento cirúrgico são proporcionar uma taxa signiﬁcativamente menor de consolidação
viciosa e pseudartrose e o retorno funcional mais precoce em
comparação com o tratamento conservador.6,7
O objetivo do nosso estudo foi apresentar os resultados
do tratamento cirúrgico das fraturas da clavícula com placas pré-contornadas, nos praticantes de atividades esportivas
proﬁssionais ou amadoras.

Entre março de 2010 e outubro de 2013, os autores realizaram
26 osteossínteses em 25 pacientes com fraturas do terço médio
da clavícula (duas ocorreram no mesmo paciente, porém em
eventos diferentes, em ombros diferentes).
Os critérios de inclusão foram fraturas do terço médio da
clavícula, fechadas, sem déﬁcit neurovascular, com desvio
entre os fragmentos ou angulação sem contato ósseo, em atletas proﬁssionais ou amadores, com desejo de retorno precoce
as suas atividades esportivas. Tempo de seguimento mínimo
foi de seis meses. Todos os pacientes foram operados com
menos de cinco dias após o trauma.
Para comprovação diagnóstica e programação cirúrgica
foram feitas radiograﬁa com incidências em AP e perﬁl
e, quando necessário, AP com inclinação cranial de 20o
(ﬁg. 1).
As fraturas foram classiﬁcadas de acordo com Robinson em
16 tipo 2B1 e 10 tipo 2B2. Apenas sete (26,9%) eram de traço
simples, as demais eram nove em cunha (34,6%) e 10 com pelo
menos três fragmentos (38,4). A média de idade foi de 37 anos,
entre 15 e 63; 20 pacientes eram do sexo masculino e cinco do
feminino (tabela 1).
A técnica usada foi redução aberta com ﬁxação interna com
placa pré-contornada Acumed (Hillsboro, OR, EUA). As placas
foram posicionadas na face superior da clavícula acometida.
A ﬁxação foi feita com pelo menos três parafusos mediais e
três laterais à fratura, foram usados pelo menos dois parafusos
corticais, o primeiro parafuso proximal à fratura e o segundo
lateral à fratura, posteriormente a ﬁxação era concluída, preferencialmente, com parafusos bloqueados. Em oito casos foram
feitas amarrilhas com ﬁos inabsorvíveis de polietileno de alta
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Figura 1 – Radiograﬁa da clavícula esquerda após acidente
ciclístico.

Tabela 1 – Gênero dos pacientes e lateralidade da fratura
Tipo de fratura

n (%)

2B1
2B2

16 (61,5)
10 (38,5)

Gênero
Masculino
Feminino

21 (80,7)
05 (19,3)

Lateralidade
Direita
Esquerda

13 (50)
13 (50)
®

resistência (FiberWire Arthrex Inc., Naples, FL, EUA) após a
ﬁxação com placa (ﬁgs. 2 e 3).
Os pacientes foram reavaliados com uma semana de pós-operatório e, posteriormente, a cada duas semanas até a
liberação médica. Todos os ombros foram imobilizados em
uma tipoia simples imediatamente após a cirurgia e iniciaram reabilitação supervisionada, três vezes por semana, com
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Figura 2 – Ombro esquerdo, transoperatório,
pós-osteossíntese com placa bloqueada e amarrilhas com
ﬁos alta resistência.

mobilização passiva durante a primeira semana e ativa após
o 15◦ dia de pós-operatório. O protocolo de reabilitação era
único nos primeiros 21 dias e após esse período a reabilitação
era individualizada e intensiﬁcada de acordo com a tolerância
do paciente em busca do retorno mais rápido ao esporte de
origem. O retorno ao esporte não dependeu da consolidação
radiográﬁca. Foi permitido após o paciente fazer arco de
movimento total ativo indolor e teste de força com resultado semelhante ao ombro contralateral por meio do uso de
dinamômetro manual.
A liberação para atividade esportiva variou signiﬁcativamente, com média de 45,6 dias. Dois atletas retornaram ao
esporte mesmo sem liberação médica, com 17 e 20 dias, respectivamente (tabela 2).
O seguimento médio foi de 16,8 meses (6-48).

Resultados
O controle radiográﬁco com três meses não evidenciou perda
na redução da fratura, sinais de pseudartrose ou falhas no
implante em todas as osteossínteses.

Figura 3 – Radiograﬁa pós-operatória da clavícula esquerda.
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Tabela 2 – Esporte praticado, retorno ao esporte
e número de praticante
Esporte praticado

Motovelocidade
Triatlon
Ciclismo
Mountainbike
Corrida
Futebol
Basquete
Ginástica
Golfe
Esqui na neve
Total

N◦ de praticantes

8 (30,7%)
4 (15,3%)
3 (11,5%)
3 (11,5%)
3 (11,5%)
1 (3,9%)
1 (3,9%)
1 (3,9%)
1 (3,9%)
1 (3,9%)
26

Tempo de retorno ao
esporte
17-89 (46)
30-50 (42,5)
25-62 (48,6)
25-90 (50)
40-91 (64)
25
45
30
25
60
−45,6

Nenhum paciente apresentou infecção tanto superﬁcial
quanto profunda e não houve problema com a cicatriz constatado durante o seguimento clínico. A perda de sensibilidade
(um caso) foi minimizada pela dissecação cuidadosa dos
ramos cutâneos do nervo supraclavicular. Apenas dois pacientes (7,7%) foram submetidos a retirada do implante; um
paciente apresentava desconforto cutâneo e outro alegou
questão estética e manifestou desejo de retirar o implante.
Tivemos apenas uma (3,8%) complicação: trombose da
veia subclávia esquerda que apresentou boa resposta ao
tratamento conservador. O paciente retornou ao esporte
(motovelocidade) com 70 dias após a ﬁxação, sem restrição
funcional.
A maioria dos pacientes (19-73%) foi liberada para retornar
à atividade esportiva entre 21 e 60 dias.
A avaliação funcional foi feita através do escore da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA), aplicado a
partir da terceira semana, com sucessivas avaliações a cada
duas semanas durante a fase de reabilitação. Valores da média
e do desvio padrão foram, respectivamente, 34,07 e 0,61. A
pontuação obtida pelo paciente foi classiﬁcada da seguinte
maneira: 34-35 pontos correspondem a resultados excelentes
e 28-33 bons e nenhum resultado foi considerado ruim.
Os resultados obtidos, imediatamente após a liberação
médica, foram de 24 (92,3%) excelente, dois (7,7%) bom e
nenhum ruim.

Discussão
A indicação para tratamento cirúrgico da fratura do terço
médio da clavícula deve ser particularizada em pacientes
atletas. Em 2007, um artigo multicêntrico da Sociedade Canadense de Trauma Ortopédico analisou comparativamente os
resultados funcionais e as complicações entre tratamento
conservador e cirúrgico da fratura em 138 pacientes (não
necessariamente atletas) e comprovou a superioridade da
osteossíntese em relação ao manejo conservador em pacientes que apresentavam fraturas desviadas, com menor tempo
de consolidação radiográﬁca, menor taxa de pseudartrose e
melhores índices de avaliação DASH e Constant.9
Optamos pela placa pré-contornada pois estudos biomecânicos demostram a superioridade dessa em comparação
com a placa de reconstrução tradicional e a placa de compressão dinâmica (DCP), em relação à rigidez inicial, à carga

de ruptura, à torção e ﬂexão com apoio em três pontos em
ciclos repetitivos.10–12 A escolha do posicionamento superior
do implante foi baseada na superioridade biomecânica em
relação com o anteroinferior devido à superfície de suporte ser
na área de tensão e ter um maior momento de resistência, em
decorrência da maior distância a partir do córtex inferior, além
de possibilitar um implante e parafusos maiores.11–13 Em contrapartida o posicionamento anteroinferior apresenta menor
taxa de reoperação devido a irritação cutânea e menor risco
de lesão iatrogênica.14,15
Özler et al. relataram bons resultados numa série de 16 pacientes com seguimento mínimo de um ano e uso de placas
bloqueadas, porém iniciavam as atividades apenas a partir
da sexta semana após a osteossíntese.16 Os pacientes não
eram necessariamente atletas e o objetivo era relatar os bons
resultados obtidos com a baixa taxa de irritação cutânea e
pseudartrose mesmo com mobilização precoce.
Em um estudo em atletas semiproﬁssionais a infecção da
ferida operatória foi a complicação mais frequente (18% dos
casos) e o índice de refratura foi de 5%. A consolidação radiográﬁca ocorreu em 12 semanas em 90% dos casos.17 Em
nosso estudo, mesmo com a liberação precoce para atividade
esportiva, nenhum paciente apresentou infecção de ferida
operatória, pseudartrose, retardo de consolidação ou refratura. Todos os pacientes apresentaram consolidação óssea
apos avaliação radiográﬁca com 12 semanas.
Meisterling analisou 29 atletas submetidos à osteossíntese do terço médio da clavícula com placa bloqueada e
obtiveram resultados semelhantes aos apresentados nesse
estudo.18 Porém, consideraram como retorno ao esporte a
volta a qualquer modalidade prévia praticada pelo atleta, não
necessariamente a principal atividade.
A nossa experiência de ﬁxação com placa pré-contornada
em atletas apresentou resultados convincentes. Acreditamos
que a avaliação de forma sequencial e individualizada auxiliou no retorno mais precoce à atividade esportiva. Apesar de
todos os pacientes retornarem à atividade esportiva antes da
consolidação óssea, não houve perda de redução da fratura
ou falhas na osteossíntese. A baixa taxa de complicação e
o retorno precoce em média 45,6 dias foram promissores. A
ﬁxação precoce da fratura no paciente atleta resulta em bons
índices no escore da UCLA, a osteossíntese resulta em menos
dor, o que gera mais conforto e conﬁança aos pacientes em
relação ao tratamento conservador.9
As principais limitações do estudo são: número relativamente pequeno de pacientes analisados, falta de um grupo
controle e ausência de informação precisa do rendimento na
primeira competição pós-operatória, principalmente nos atletas proﬁssionais.

Conclusão
O tratamento cirúrgico das fraturas da clavícula em atletas
é um método eﬁciente, seguro e propicia retorno precoce ao
esporte, é nossa primeira opção de tratamento nesse grupo de
pacientes.
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Modiﬁed Bristow-Latarjet procedure for treatment of recurrent traumatic
anterior glenohumeral dislocation
a b s t r a c t
Keywords:

Objective:

Glenohumeral joint

Bristow-Latarjet procedure for treatment of recurrent traumatic anterior glenohumeral dis-

Retrospective case-control study of authors experience in the modiﬁed

Joint dislocations

location with glenoid bone injury.

Shoulder dislocation

Methods: Sample with 102 recurrent glenohumeral dislocation cases submitted to modiﬁed

Orthopedic procedures/methods

Bristow-Latarjet procedure. Indications included situations of recurrent traumatic anterior
glenohumeral instability with more than two dislocation episodes and with glenoid bone
attritional or fragmentary injuries, without possibility of reconstruction. Mean follow-up
time was 5.33 ± 2.74 years (minimum 1; range 1-13).
Results: The mean Walch-Duplay Score at the last evaluation was 91.23 ± 11.46 (range 15100). The functional score of patients with glenoid bone loss greater than 20% did not show a
signiﬁcant difference in comparison with patients with glenoid bone loss lower than 20% (90
vs. 92, respectively). The functional score also did not show a signiﬁcant difference between
sports practice categories and between recreational and competitive practice, being excellent (greater than 90) in every category. There were no dislocation recurrences and the only
complications were a case of persistent instability and a screw revision. Mild glenohumeral osteoarthrosis imaging signs were identiﬁed in 7.84% of the patients; however, their
functional scores were not signiﬁcantly different in comparison to other patients.
Conclusion: The modiﬁed Bristow-Latarjet procedure is a very effective procedure with few
complications in the medium-term, showing very satisfactory functional outcomes in the
treatment of recurrent traumatic anterior glenohumeral dislocation associated with glenoid
bone injury.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
A articulação glenoumeral, a principal do complexo articular do ombro, é a articulação com maior mobilidade do corpo
humano, o que a predispõe a uma elevada suscetibilidade de
luxação e instabilidade. As luxações glenoumerais são classiﬁcadas quanto à posição da cabeça umeral em relação à
cavidade glenoide, a direção anteroinferior corresponde a 95%
das luxações.1,2
A luxação glenoumeral recidivante ocorre quando um ou
mais dos estabilizadores ativos ou passivos da articulação
glenoumeral estão afetados, quer seja por alterações da
coordenação e potência muscular da coifa dos rotadores ou
do deltoide, quer por lesões do labrum, ligamentos ou cápsula articular, por trauma único ou repetido, que implicam
forças diretas ou indiretas.3 A instabilidade glenoumeral recidivante provoca frequentemente defeitos ósseos traumáticos
da glenoide e da cabeça umeral responsáveis por aumentar
o risco a novas luxações. Sugaya et al.4 demonstraram numa
série em 100 luxações glenoumerais anteriores recidivantes
que estavam presentes lesões capsulolabrais de Bankart em
97% dos casos e lesões ósseas glenoidais em 90%, divididas
por lesões fragmentárias ou Bankart ósseo (50%) e de erosão
do rebordo glenoide (40%). Em outras séries de luxações glenoumerais anteriores recidivantes foram identiﬁcadas lesões
ósseas da glenoide em 80 a 90% dos pacientes.5–8 O tratamento
da luxação glenoumeral recidivante é cirúrgico, depende do

tipo de intervenção das características da instabilidade, do
tipo de lesão subjacente, do número de luxações até a cirurgia,
da idade e do nível de atividade física praticado e esperado.3,6,7
De forma a responder ao largo espetro de alterações patológicas que atingem a articulação glenoumeral instável, surgiram
quatro grupos de intervenções: osteotomias, capsulorraﬁas,
reparações do labrum e transferências ósseas. Dentro do
último grupo, a transferência da apóﬁse coracoide para a glenoide é a mais conhecida e aplicada mundialmente.9
Neste artigo, os autores apresentam a sua experiência
com um procedimento de Bristow-Latarjet modiﬁcado para
tratamento das instabilidades glenoumerais anteriores traumáticas recidivantes e os seus resultados.

Material e métodos
Apresentamos retrospectivamente uma série de 102 casos de
luxações glenoumerais recidivantes veriﬁcadas em 102 pacientes submetidos à cirurgia de Bristow-Latarjet modiﬁcada
pela mesma equipe de ortopedistas com recurso à mesma
técnica cirúrgica. As indicações para essa intervenção foram
situações de instabilidade glenoumeral anterior traumática
recidivante com número de episódios de luxação glenoumeral superior a dois e presença de lesão óssea da glenoide
erosiva ou fragmentária, sem possibilidade de reconstrução
por cominução elevada, reduzida dimensão ou reabsorção
do fragmento ósseo. Todos os pacientes foram previamente
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submetidos a tratamento conservador com imobilização
seguida de reabilitação, sem obtenção de sucesso e com persistência da instabilidade. Não foram incluídos neste estudo
os pacientes com instabilidades glenoumerais com lesões
de Hill-Sachs encaixantes (engaging), hiperlaxidão ligamentar, instabilidades em outras direções sem ser a anterior e
outras patologias ou cirurgias prévias do ombro em causa.
O tempo de seguimento médio foi de 5,33 ± 2,74 anos
(mínimo 1; intervalo 1-13 anos). Os pacientes foram retrospectivamente avaliados clinica e radiologicamente no tempo de
seguimento ﬁnal, foram recolhidas as seguintes informações:
gênero, causa e idade na primeira luxação glenoumeral,
nível de atividade e tipo de desporto praticado, dominância e lateralidade do ombro afetado, número de luxações
recidivantes, tipo de luxação, presença de lesão óssea da glenoide ou da cabeça umeral (avaliadas na radiograﬁa simples
em incidências anteroposterior, axilar e escapular em Y, na
tomograﬁa computorizada e ressonância magnética feitos no
pré-operatório, a percentagem de defeito ósseo glenoide foi
avaliada pelo método do círculo4 ), e existência ou não de
hiperlaxidão ligamentar. O escore funcional usado foi o Walch-Duplay, que se encontra validado para avaliação de situações
de instabilidade glenoumeral.10,11 O nível de desporto praticado foi classiﬁcado em cinco categorias de acordo com o
risco de luxação glenoumeral: não praticante, sem risco (atletismo, natação bruços, mergulho, ginástica de lazer, remo, vela
e tiro), contato (judô, caratê, ciclismo, motociclismo, futebol,
ski, ski aquático, paraquedas, equitação e surf), com bloqueio
do braço (natação – mariposa ou crawl, hóquei, golfe, tênis
e alpinismo) e alto risco (basquetebol, handebol, vôlei, canoagem e wind surf). Os pacientes foram também avaliados
quanto a complicações perioperatórias e nível de satisfação
(escala de 0 a 5). No último seguimento, através de radiograﬁa simples e tomograﬁa computorizada, foram estudados
quanto à presença de sinais de não consolidação (persistência
de linha radiolucente entre o enxerto e a glenoide), osteólise
ou migração do bloco ósseo, descolamento ou falência do parafuso e sinais de artrose glenoumeral (artropatia glenoumeral
classiﬁcada de acordo com Samilson e Prieto).12 As variáveis
foram tratadas estatisticamente com recurso ao programa
SPSSv23. Para comparação entre variáveis quantitativas em
dois grupos foi usado o teste de Mann-Whitney e em vários
grupos foi o teste de Kruskal-Wallis, na medida em que a normalidade da amostra não se veriﬁcou após a aplicação do teste
de Kolmogorov-Smirnov. O nível de signiﬁcância estipulado
foi de 0,05.Todos os pacientes assinaram o termo de consentimento livre esclarecido e o presente estudo foi aprovado pela
nossa instituição.

Descrição da operação de Bristow-Latarjet modiﬁcada
A osteotomia da apóﬁse coracoide e a sua transferência juntamente com a inserção do tendão conjunto para o colo
glenoide foi pela primeira vez descrita por Latarjet13 e depois
por Helfet.14 A técnica cirúrgica usada neste estudo consiste
numa modiﬁcação das originais e tem sido usada pelo Setor
do Ombro dos Hospitais da Universidade de Coimbra há 20
anos (ﬁg. 1). Passamos em seguida a descrever as principais
modiﬁcações introduzidas nas técnicas originais.

O paciente está em posição semissentado. Através de
uma via de abordagem deltopeitoral (ﬁg. 1A), são identiﬁcados a apóﬁse coracoide e o tendão conjunto que nela se
insere. São efetuadas a secção do ligamento coracoacromial
a aproximadamente 5 mm da sua inserção na apóﬁse coracoide e a identiﬁcação, referenciação e secção do pequeno
peitoral. Após exposição adequada da apóﬁse coracoide é efetuada osteotomia no nível da sua base com serra, em posição
imediatamente anterior à inserção dos ligamentos coracoclaviculares e em direção de medial para lateral (ﬁg. 1B). Segue-se
o isolamento do tendão conjunto e a furagem central da apóﬁse coracoide com broca de 3,2 mm de diâmetro (ﬁg. 1C). Após
referenciação da longa porção do bicípite braquial, procede-se
à abertura em U (U deitado com abertura medial) do subescapular e da cápsula articular com o ombro em rotação lateral.
Essa incisão inicia-se no intervalo dos rotadores e poupa o
terço inferior do subescapular, de modo a evitar o nervo axilar
(ﬁg. 1D). Nessa fase a articulação glenoumeral é explorada,
podem ser efetuadas reparações capsulolabrais de eventuais lesões identiﬁcadas a esse nível. Segue-se a exposição e
cruentação da face anterior do colo glenoide, que habitualmente fazemos com recurso a drible e também através da
criação de micro-orifícios com recurso a broca. A apóﬁse coracoide é também cruentada na sua face côncava com recurso
a drill ou serra. Procede-se então à adaptação da superfície
côncava do bloco ósseo coracoide (face côncava que corresponde à face inferior ou posterior da apóﬁse coracoide no seu
local anatômico) à superfície convexa da face anterior do colo
glenoide no terço inferior desse e no prolongamento da sua
face articular (sem a ultrapassar lateralmente). A adaptação
do bloco coracoide-glenoide deve ser a mais congruente possível e a sua estabilidade sempre testada intraoperatoriamente
após a ﬁxação. Para ﬁxação, usamos apenas um parafuso
maleolar autorroscante (parafuso de osso esponjoso, habitualmente de comprimento 35 mm), que é colocado no local da
furagem prévia no centro do bloco ósseo coracoide e apertado
manualmente em posição perpendicular ao colo glenoide e
paralelo à superfície articular glenoide, sem recurso a brochagem ou tradagem glenoide prévias (ﬁg. 1E e F). É então efetuado
o encerramento da cápsula articular, que é reforçada com
sutura ao ligamento coracoacromial previamente seccionado
e inserido no bloco ósseo coracoide. Segue-se o encerramento
do intervalo dos rotadores e a sutura do subescapular em
rotação neutra, com eventual retenção (tensionamento) desse
músculo se necessário (ﬁg. 1G). O pequeno peitoral é reinserido
na zona de exérese da apóﬁse coracoide e o deltoide é suturado
com pontos simples separados, após colocação de dreno de
vácuo. Depois da intervenção cirúrgica, segue-se um período
de três semanas de imobilização do ombro com suspensão
braquial e banda torácica, de forma a evitar a rotação lateral,
permitir cicatrização adequada do subescapular. Seguem-se o
início de movimentos pendulares do membro e progressão na
reabilitação após controle radiográﬁco.

Resultados
A amostra é constituída por 102 pacientes, com média
de 26 ± 6,9 anos (intervalo 16-47) no momento da cirurgia
da cirurgia de Bristow-Latarjet modiﬁcada. A maioria dos
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Figura 1 – Técnica cirúrgica. A, marcação cutânea de referências para via deltopeitoral; B, osteotomia da apóﬁse coracoide
e isolamento do tendão conjunto; C, furagem central da apóﬁse coracoide com broca 3,2 mm para a passagem do parafuso
maleolar de ﬁxação à glenoide; D, abertura em U do subescapular e da cápsula articular; E, aplicação do parafuso maleolar
autorroscante inicialmente no local da furagem prévia no centro do bloco ósseo coracoide; F, aplicação do bloco ósseo
coracoide no terço inferior do colo da glenoide, no prolongamento da sua face articular e ﬁxação com parafuso maleolar
(seta); G, encerramento do subescapular e cápsula previamente abertos em U.

pacientes (87,3%; n = 89) é do sexo masculino e o ombro
dominante foi afetado em 68,6% (n = 70) dos casos. A idade
média na primeira luxação glenoumeral anterior traumática
foi de 24 ± 5,4 anos e essa ocorreu em contexto desportivo em 46,08% da amostra, repartiram-se as restantes entre
acidentes de viação e traumatismos em atividades da vida
diária. A média de episódios de luxações glenoumerais até
à intervenção cirúrgica de Bristow-Latarjet modiﬁcada foi de
6,07 ± 2,16.

Após a intervenção cirúrgica nenhum paciente teve
qualquer recidiva das luxações glenoumerais. O escore de
Walch-Duplay médio na última avaliação (correspondente
ao tempo de seguimento) foi de 91,23 ± 11,46 (intervalo 15100). O escore foi considerado excelente (91 a 100 pontos)
em 39,22% (n = 40) dos pacientes, bom (76 a 90 pontos) em
52,94% (n = 54), médio (51 a 75 pontos) em 6,86% (n = 7) e fraco
(menos de 50 pontos) em apenas um paciente. O único paciente com resultado fraco (escore de Walch-Duplay = 15), após
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Figura 2 – Escore de Walch-Duplay médio de acordo com o
grau de lesão óssea glenoide.
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Figura 3 – Distribuição gráﬁca do nível de atividade
desportiva da amostra. Os números referem-se
à frequência; n = número de indivíduos.

admitiram que seriam de novo submetidos a intervenção
cirúrgica (nível de satisfação médio de 4,61 ± 0,49 com intervalo 4-5, numa escala de 0 a 5), inclusive a paciente com escore
funcional de 15, sobretudo devido à ausência de novos episódios de luxação glenoumeral e à melhoria funcional do ombro,
o que permitiu melhorar a qualidade de vida.

Discussão
Os procedimentos de transferência da apóﬁse coracoide, tais
como as cirurgias descritas por Latarjet e Bristow, estão muitas vezes indicados perante uma instabilidade glenoumeral
recidivante anterior associada a lesão óssea da glenoide.13,14
98

Score de walch-duplay médio

a intervenção cirúrgica de Bristow-Latarjet modiﬁcada, mantinha sensação de instabilidade glenoumeral e apresentava
uma limitação importante das mobilidades. Devido a esse
mau resultado, foi submetida a libertação de aderências e a
retensão e ressutura do subescapular e cápsula, com melhoria
das mobilidades e das dores, no entanto com apreensão glenoumeral persistente, sem qualquer episódio de recidiva de
luxação. Todos os pacientes da amostra apresentavam lesão
óssea da glenoide, no entanto em apenas 38,24% da amostra (n = 39) o defeito glenoide ultrapassava os 20%. Foram
veriﬁcadas lesões de Hill-Sachs de vários graus em 72,55%
(n = 74) dos pacientes. O escore funcional no grupo de pacientes com lesão óssea da glenoide superior a 20% (escore
de Walch-Duplay médio de 90) não demonstrou diferença
signiﬁcativa (p = 0,38) em comparação com o grupo de pacientes com lesão óssea da glenoide inferior a 20% (escore de
Walch-Duplay médio de 92) (ﬁg. 2). O nível de desporto praticado foi classiﬁcado em cinco categorias e as respectivas
frequências estão ilustradas na ﬁgura 3). Cerca de metade
da amostra (51,96%, n = 53) praticava desporto, 37 praticavam
no nível de competição. Em todas as categorias analisadas a
média do escore de Walch-Duplay foi sempre superior a 90
pontos, o que corresponde a um excelente resultado (ﬁg. 4).
O escore funcional não demonstrou diferença signiﬁcativa
entre as várias categorias de prática desportiva e entre a
prática recreativa ou de competição. As únicas complicações
veriﬁcadas foram o caso de instabilidade persistente já descrito e outro caso em que o parafuso de ﬁxação do enxerto
ﬁcou comprido, foi necessário substituí-lo por um mais curto.
Não se veriﬁcaram quaisquer outras complicações perioperatórias, entre as quais lesão dos nervos musculocutâneo
ou axilar, falências da ﬁxação, da consolidação ou osteólise,
necrose ou reabsorção do bloco ósseo. Foram identiﬁcados
sinais imagiológicos de osteoartrose glenoumeral ligeira, em
particular pequenos osteóﬁtos glenoide inferiores, em 7,84%
(n = 8) dos pacientes. O escore funcional do grupo de pacientes
com sinais de osteoartrose glenoumeral (escore de Walch-Duplay médio de 96) não demonstrou diferença signiﬁcativa
em comparação com os pacientes sem sinais de osteoartrose
(escore de Walch-Duplay médio de 91). Todos os pacientes
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Figura 4 – Escore de Walch-Duplay médio de acordo com a
categoria de atividade desportiva.
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Nessas intervenções é feita a osteotomia e a transferência
de um fragmento da apóﬁse coracoide juntamente com a
inserção do tendão conjunto para a face anterior do colo
glenoide, tem um efeito triplo que a torna superior à transferência isolada de outros blocos ósseos: efeito de batente ósseo,
aumenta o diâmetro da cavidade glenoide; efeito tirante do
tendão conjunto na porção inferior do subescapular e efeito
de tensionamento na cápsula articular evitam a translação
umeral anterior excessiva.15–17 Antes de avançar para uma
intervenção cirúrgica para tratar uma instabilidade glenoumeral é importante identiﬁcar quem são os indivíduos com
maior risco de instabilidade e de luxação recorrente e que
tipo de cirurgia efetuar, se de reparação capsulolabral ou se
uma intervenção de transferência óssea. Os três fatores mais
importantes para selecionar um tratamento para a instabilidade glenoumeral são o grau de lesão óssea glenoide, o nível
funcional esperado e as expetativas do paciente.6,7,18
A reparação capsulolabral isolada na instabilidade glenoumeral tem resultados comprovados em cenários com perda
óssea glenoide mínima. No entanto, não existem estudos prospetivos aleatorizados com elevado nível de evidência sobre
esse tema.19 Muitos autores defendem a eﬁcácia da reparação
artroscópica capsulolabral isolada no tratamento da instabilidade glenoumeral para situações com perda óssea da glenoide
inferior a 15-20%, dão apenas preferência às cirurgias de transferência óssea quanto a perda óssea glenoide ultrapassa os
20-25% da glenoide.6,7 Apesar disso, o valor de limite inferior
de defeito ósseo para o qual a reparação capsulolabral isolada
está indicada permanece controverso e cada vez mais se considera que esse valor não deve ser taxativo e universal, deve ser
apenas um dos parâmetros do perﬁl de risco de instabilidade
de cada indivíduo.5,7,20,21
É conhecido que qualquer lesão óssea glenoide é um fator
de risco importante de recidiva das luxações glenoumerais e
que a reparação capsulolabral isolada tem taxas de recidiva
superiores em comparação com as cirurgias de transferência
óssea nesses pacientes, o risco é mais elevado quanto maior
é a dimensão do defeito ósseo glenoide.5–8,19,22–29
Boileau et al22 demonstraram que uma perda óssea glenoide superior a 25% era preditiva de 75% de recidivas após
estabilização capsulolabral isolada artroscópica. Por sua vez,
Bessière C et al27 compararam 93 pacientes submetidos a
operações de Bankart artroscópicas com 93 submetidos a
Latarjet aberto (grupos comparáveis com exceção que os
pacientes submetidos à operação de Latarjet tinham mais frequentemente lesões ósseas glenoides e um número superior
de luxações no pré-operatório) para tratamento de instabilidade glenoumeral anterior recorrente pós-traumática e
identiﬁcaram que a taxa de recidivas era o dobro para as
operações de Bankart (22%) em comparação com o procedimento ósseo (11%). Além disso, veriﬁcaram que as recidivas
nas operações de Latarjet ocorreram predominantemente nos
primeiros dois anos de pós-operatório e depois diminuíam,
associaram-nas a erros técnicos cirúrgicos, enquanto as recidivas nas reparações de Bankart continuavam a ocorrer ao
longo do tempo de seguimento.
Vários estudos demonstraram uma taxa de recidiva de
luxação glenoumeral inaceitável após reparação capsulolabral isolada artroscópica como tratamento de instabilidade
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glenoumeral anterior traumática em pacientes com idade
inferior a 20 anos, praticantes de desportos de competição, de
contato ou com atividades acima do nível da cabeça, hiperlaxidão capsular e presença de defeitos ósseos acentuados
da glenoide ou da cabeça umeral. Os autores desses trabalhos concluíram que reparação capsulolabral isolada está
contraindicada nesse grupo de pacientes de risco e recomendam que nesses casos a instabilidade seja tratada através de
um procedimento de transferência óssea.3,6,20–22,24,27 Mologne
et al.29 demonstraram na sua série de pacientes submetidos a
reparação capsulolabral artroscópica que as recidivas ocorreram exclusivamente nos pacientes com lesão glenoide erosiva,
isto é, naquelas em que não foi possível a incorporação
do fragmento ósseo na glenoide. Este trabalho demonstra a
importância da avaliação do grau de perda óssea glenoide e se
existe ou não possibilidade de reconstrução óssea da glenoide.
Os autores concluem que as perdas glenoides erosivas representam um risco superior de recidiva de luxação glenoumeral
e que perante essas lesões deve ser efetuada uma cirurgia de
transferência óssea, e não apenas uma estabilização capsulolabral isolada.
A nossa equipa defende o princípio da reconstrução
anatômica, deve o ortopedista na presença de uma lesão
glenoide fragmentária (Bankart ósseo) com fragmento ósseo
passível de incorporação na reparação capsulolabral procurar a reconstrução glenoide anatômica artroscópica.6 Apesar
disso e de acordo com a nossa experiência, a maioria das
luxações glenoumerais traumáticas anteriores recidivantes
surge na consulta já em fase subaguda ou crônica e está
mais frequentemente associada a lesões erosivas, raramente
apresentam um fragmento ósseo adequado para reconstrução
glenoide. Como tal, de acordo com a importância da perda
óssea glenoide na estabilidade biomecânica glenoumeral e
com a impossibilidade de reconstrução glenoide na maioria
dos casos de instabilidade glenoumeral anterior traumática
recidivante, defendemos a tese de que a operação de Bristow-Latarjet é a intervenção mais indicada na maioria dos pacientes com essa patologia, em particular naqueles que apresentam outros fatores de risco de instabilidade concomitantes.
Apesar de ser uma técnica não anatômica, cujo principal
objetivo primário é evitar mais episódios de luxações glenoumerais, e de estar em alguns estudos associada a desenvolvimento precoce de osteoartrose glenoumeral e de limitações
da mobilidade do ombro, trata-se de uma intervenção eﬁcaz
e segura, com reduzidas taxas de complicações e de recidivas que permite frequentemente resultados funcionais muito
satisfatórios em médio e longo prazos. Diversos trabalhos
demonstram que os seus resultados funcionais são sobreponíveis aos das técnicas anatômicas de reparação capsulolabral
e que são mais eﬁcazes do que essas na diminuição das
recidivas.1,3,6,7,13–16,20–28,30 Bessière et al.27 identiﬁcaram níveis
funcionais signiﬁcativamente superiores para os pacientes
submetidos a operações de Latarjet (Rowe escore médio de
78) em comparação com os submetidos a reparação artroscópica de Bankart (Rowe escore médio de 68) (p = 0,018).
Reconhecemos o lugar das reparações capsulolabrais isoladas no tratamento da instabilidade glenoumeral, no entanto
recomendamos prudência na sua aplicação e a necessidade
absoluta de um estudo pormenorizado do perﬁl de risco do
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paciente antes de avançar para essa intervenção, em particular quando da presença de perda óssea glenoide sem possibilidade de reconstrução. Vários estudos referem que a cirurgia
de Bristow-Latarjet está indicada e deve ser aplicada apenas
nas situações em que está presente uma lesão óssea glenoide
superior a 20-25%, no entanto essa intervenção tem eﬁcácia comprovada e é uma opção válida em termos funcionais
para o tratamento cirúrgico da luxação glenoumeral recidivante anterior traumática com vários graus de defeito ósseo
da glenoide.1,6,7,13,14,16,20,28,30 O presente estudo comprova essa
última aﬁrmação, na medida em que não foram encontradas
diferenças signiﬁcativas no escore funcional entre os pacientes com lesão óssea da glenoide inferior e superior a 20%, não
houve também diferenças funcionais nem em recidivas entre
os vários níveis de atividade praticados pelos pacientes.
Face às taxas de recidivas veriﬁcadas na reparação artroscópica capsulolabral isolada em instabilidades associadas a
lesões ósseas glenoides, e perante a eﬁcácia, os resultados
funcionais e a ausência de recidivas veriﬁcada neste trabalho
com 102 pacientes submetidos à operação de Bristow-Latarjet
modiﬁcada, os autores recomendam a sua aplicação perante
situações de instabilidade glenoumeral anterior traumática
recidivante com lesões ósseas da glenoide erosivas de qualquer grau. Os resultados funcionais muito satisfatórios (e
mesmo superiores a várias séries com reparações capsulolabrais isoladas em instabilidades sem defeitos ósseos), a
ausência de recidivas e a reduzida taxa de complicações e
de desenvolvimento de osteoartrose glenoumeral, em qualquer que seja o grau de prática desportiva, são fatores que
justiﬁcam que essa intervenção cirúrgica seja por nós considerada uma excelente opção para o tratamento desses
pacientes. Assim, os pacientes que se encontram na 2a e 3a
décadas de vida, envolvidos em desportos de risco e com
lesões ósseas glenoides erosivas ou sem fragmento ósseo adequado para reconstrução glenoide, serão os candidatos ideais
a uma cirurgia de transferência óssea, não será suﬁciente uma
reparação capsulolabral isolada para a resolução da instabilidade. Admitimos, no entanto, que o aumento do tempo de
seguimento deste estudo poderá conduzir ao aparecimento de
mais casos com sinais de osteoartrose glenoumeral e de outras
complicações que surgem tipicamente em longo prazo.15,23,30
Os autores consideram que esses resultados muito satisfatórios e a reduzida taxa de complicações obtidos poderão
ter como base a longa experiência da equipe cirúrgica e
as modiﬁcações introduzidas na técnica cirúrgica original,
particularmente em termos da ﬁxação do bloco ósseo, da
abordagem do subescapular e da estabilidade glenoumeral
obtida. A abertura em U do subescapular com conservação
do seu terço inferior permite uma excelente visualização da
glenoide e minimizar o risco de lesão do nervo axilar. Além
disso, a menor agressividade dessa incisão no subescapular
em comparação com a sua desinserção na técnica original
poderá ser também responsável pelos resultados funcionais
e mobilidades muito satisfatórios do ombro operado.13 Se
necessário, devido a uma cápsula articular laxa que após
encerramento permita ainda alguma mobilização anormal da
cabeça umeral, essa incisão muscular permite ainda que se
faça um encurtamento ou retenção do subescapular, fator
muito importante, uma vez que possibilita assim garantir a
estabilidade glenoumeral e diminuir o risco de recidivas das

luxações. A adaptação da superfície côncava do bloco ósseo
coracoide, correspondente à face inferior ou posterior da apóﬁse coracoide no seu local anatómico, permite uma adaptação
mais congruente à superfície convexa do terço inferior da glenoide. Fazemos habitualmente a ﬁxação com recurso a um
parafuso maleolar autorroscante após cruentação adequada
das superfícies glenoide e do bloco ósseo coracoide de modo
a estimular a consolidação da transferência óssea. Consideramos esse método de ﬁxação simples, barato, estável e eﬁcaz,
como se pode comprovar nesta série ao não se ter veriﬁcado
qualquer falência da ﬁxação.
As principais limitações do presente estudo incluem a sua
natureza retrospectiva, que não permitiu a obtenção rigorosa
de uma avaliação funcional no pré-operatório, o curto tempo
de seguimento e a distribuição não normal dos dados, que
obrigou ao uso de testes não paramétricos. Por outro lado, o
fato de as cirurgias terem sido todas efetuadas pela mesma
equipa de ortopedistas com recurso à mesma técnica cirúrgica
diminui alguns vieses dependentes desses fatores.

Conclusão
O estudo atual demonstra que em médio prazo a cirurgia
de Bristow-Latarjet modiﬁcada descrita é uma intervenção
muito eﬁcaz, segura, com reduzidas complicações, e apresenta resultados funcionais muito satisfatórios no tratamento
da instabilidade glenoumeral recidivante anterior associada a
lesões ósseas da glenoide.
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who presented to this institution with pain and swelling on the left elbow. The patient
had a seven-year history of investigation, with inconclusive diagnosis. Magnetic resonance
imaging (MRI) showed an expansive mass with local aggressiveness. Due to these characteristics, it was not possible to discard soft tissue sarcoma at the differential diagnosis. After
biopsy and a multidisciplinary team meeting, the authors opted for surgical resection. The
ﬁnal anatomopathological result conﬁrmed the diagnosis of LA. Despite not being a true
neoplasm, LA can cause many symptoms and functional impairment of the affected joint.
It is important to keep this diagnosis in mind when any expansive mass surrounding a joint
is observed.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
O lipoma arborescens (LA) é um raro processo proliferativo
não infeccioso das articulações sinoviais, bursas e bainhas
tendinosas. Ele é caracterizado por uma proliferação hiperplástica de células adiposas maduras, que dá origem a uma
proliferação sinovial vilosa. O termo “arborescens” deriva do
fato de que tais células de gordura substituem as camadas subsinoviais, dão à sinóvia um aspecto parecido com uma árvore
ou folhagem. A etiologia exata do LA ainda não foi descoberta,
mas é provável que seja uma resposta inespecíﬁca à lesão
articular e inﬂamação sinovial, e não uma neoplasia.1,2
O LA geralmente é monoarticular e ocorre com maior
frequência no joelho, particularmente no recesso suprapatelar. Ele raramente afeta o cotovelo; apenas alguns casos foram
relatados na literatura.3–7 Observa-se uma prevalência ligeiramente maior em homens e pode ocorrer em qualquer idade,
embora seja mais comum após os 40 anos.4 Pode envolver
localizações extra-articulares, tais como bainhas tendinosas
sinoviais e as bursas bicipitoradial e subdeltoide.
O estudo teve como objetivo descrever um caso de LA no
cotovelo que apresentou características de um tumor de alto
grau.

direção à tuberosidade radial, mostrava irregularidades corticais e alta intensidade de sinal intramedular.
Ao longo desses sete anos, o paciente foi submetido a
duas biópsias, com resultados inconclusivos. Portanto, foi feita
uma biópsia percutânea de agulha grossa guiada por ultrassom. A avaliação histológica revelou um processo lipomatoso
benigno e maduro que cobria o tecido conjuntivo subsinovial,
coberto focalmente por células sinoviais. Observaram-se focos
dispersos de células inﬂamatórias crônicas que levaram ao
diagnóstico de LA (ﬁg. 2).
Devido a esses achados discordantes (agressividade local
na ressonância magnética e lesão benigna no exame patológico), o caso foi discutido por uma equipe multidisciplinar;
optou-se por ressecção cirúrgica para esclarecimento do diagnóstico.
Na cirurgia, a lesão apresentou-se como uma massa mole
com contornos mal deﬁnidos, ﬁbrose e com adesão aos feixes
neuromusculares (ﬁg. 3). Para ressecar o tumor, foi necessário fazer neurólise dos nervos radiais e medianos e sutura de
alguns ramos braquiais, sem déﬁcit funcional.
Histologicamente, a amostra apresentou tecido sinovial
com uma arquitetura vilosa. O estroma havia sido substituído
por vários nódulos de tecido adiposo maduro e agregados linfoides nodulares e ﬁbrose dispersos. O diagnóstico de LA foi
conﬁrmado (ﬁg. 4).

Relato de caso

Discussão

Um homem de 51 anos, com queixa de inchaço do cotovelo
esquerdo e antebraço por quase sete anos, reportou dor progressiva e déﬁcit motor no bíceps, nos ﬂexores digitais e no
punho. O paciente não tinha antecedentes de trauma ou problemas nas articulações. O exame físico revelou inchaço do
terço proximal do antebraço esquerdo, com edema discreto
na mão esquerda. A palpação do inchaço foi dolorosa.
As radiograﬁas-padrão estavam normais. A ressonância
magnética do cotovelo esquerdo indicou massa sólida expansiva na fossa antecubital. As margens foram parcialmente
deﬁnidas, com proliferação de gordura em T1WI, alta intensidade de sinal em T2WI/STIR e aumento heterogêneo após
injeção de gadolínio (ﬁg. 1). A massa envolvia os músculos
supinador e pronador, estava diretamente relacionada à bainha tendinosa do bíceps e aos vasos braquiais; ela se localizava
próxima aos nervos medianos e radiais. Ela se estendia em

O LA também é conhecido como proliferação lipomatosa
vilosa da membrana sinovial, o que destaca sua natureza não
neoplásica.7 Não há relato de células malignas nos tecidos
adiposo ou sinovial de pacientes com LA.
O diagnóstico é desaﬁador, uma vez que pode imitar outras
massas articulares (por exemplo, lesões proliferativas sinoviais não infecciosas, doenças granulomatosas infecciosas,
doenças deposicionais das articulações ou massas articulares de origem neoplásica e vascular). Osteocondromatose
sinovial, sinovite vilonodular pigmentada (SVNP), artrite reumatoide, artrite tuberculosa e artropatia causada pela gota são
os diagnósticos diferenciais mais comuns.2
Existem poucos relatos sobre as características imagiológicas do LA. Uma vez que as imagens se correlacionam
com a histopatologia, a ressonância magnética e a tomograﬁa
computadorizada podem ajudar a estabelecer um diagnóstico
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Figura 1 – Ressonância magnética do cotovelo que indicando massa mal deﬁnida na porção distal do tendão bicipital
associada à proliferação de gordura na bursa bicipitoradial e erosão da tuberosidade radial com edema sutil da medula
óssea. (A) Imagem axial em FSE T1; (B) imagem axial em T2 SPAIR; (C) imagem axial em T1 após contraste; (D) imagem
coronal em T1; (E) imagem coronal em T2 SPAIR.

Figura 2 – (A) Histologicamente, a biópsia apresentou nódulos bem deﬁnidos de tecido adiposo maduro que se expandia em
direção à sinóvia; (B) a superfície dos nódulos era vilosa e coberta por sinoviócitos.

conclusivo. O revestimento sinovial de uma articulação ou
bursa afetada apresenta múltiplas vilosidades de gordura

na ressonância magnética e na tomograﬁa computadorizada.
Essas vilosidades de gordura estendem-se em direção ao
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Figura 3 – Imagens intraoperatórias antes (A) e após (B) a dissecção do tumor. 1, nervo radial; 2, artéria braquial; 3, músculo
supinador; 4, tendão do bíceps braquial; 5, tumor; 6, leito tumoral após ressecção.

Figura 4 – (A) O exame microscópico do espécime cirúrgico revelou lesão multilobulada composta de nódulos de tecido
adiposo em combinação com ﬁbrose focal e inﬂamação crônica; (B) os sinoviócitos na superfície dos nódulos permitiram a
identiﬁcação de uma lesão sinovial proliferativa repleta de adipócitos típicos dentro do estroma, o que conﬁrmou o
diagnóstico de lipoma arborescens.

derrame associado da bursa ou das articulações.7 A ressonância magnética é a modalidade de escolha para o diagnóstico,
que indica uma massa sinovial vilosa com arquitetura semelhante a árvores, hiperintensiva em T1WI e T2WI, sem
aumento signiﬁcativo. Na ressonância magnética, um artefato
de desvio químico potencial pode ser observado na interface
das vilosidades adiposas e do ﬂuido adjacente.
No caso apresentado, a lesão do paciente apresentou
sinais de agressividade local, tais como destruição cortical e
inﬁltração aparente das estruturas adjacentes, o que diﬁcultou
a diferenciação da malignidade. Como a avaliação patológica
do espécime cirúrgico não evidenciou células malignas, os
autores sugerem um processo degenerativo mecânico como
justiﬁcativa para esses achados.
O LA é tipicamente observado no revestimento sinovial;
entretanto, bursas adjacentes a uma articulação também
podem ser afetadas. Por exemplo, o envolvimento da bursa

subacromial-subdeltoide do ombro foi relatado em associação
com ruptura e bursite do manguito rotador.8
Embora a osteoartrite não seja uma causa para o
desenvolvimento de LA, muitos estudos correlacionam essa
enfermidade com osteoartrite precoce da articulação afetada.
Tais estudos sugerem que lesões mecânicas repetidas causam
derrame e espessamento da sinóvia proliferada, o que pode
causar osteoartrite. A depender da duração dos sintomas, as
alterações degenerativas podem ser mais graves; portanto,
alguns autores recomendam tratamento cirúrgico em todos
os casos, com o objetivo de evitar essa complicação.9
O tratamento do LA depende das manifestações clínicas. É uma doença não dolorosa que não requer tratamento
agressivo. O tratamento padrão é intervenção aberta ou artroscópica com sinovectomia e a recorrência é pouco comum.
A cirurgia geralmente proporciona um alívio adequado da
dor e do inchaço.1 Alguns estudos relatam o uso de injeção
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local de radionuclídeos, a chamada sinovectomia de radiação.
Três radionuclídeos podem ser usados: Ítrio-90 (silicato/citrato
Y-90), Rhenium-186 (Re-186 sulfureto) e Erbium-169 (citrato Er169). O Y-90 é frequentemente o radionuclídeo de escolha e
tem uma penetração ideal na sinóvia.10
Conclusão: embora o LA seja incomum, ele deve ser levado
em consideração durante o diagnóstico diferencial de massas
sinoviais, mesmo que haja sinal de agressividade local. A ressonância magnética ajuda a diferenciar o LA de outras lesões
articulares. Radiologistas e cirurgiões ortopedistas devem
estar cientes de suas características radiológicas para identiﬁcar essa enfermidade e evitar erros de diagnóstico.
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Retrospective study of superior anterior plate as a treatment for unstable
(Neer type 2) distal clavicle fractures
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To analyze the sequelae of Neer type 2 distal end clavicle fractures treated with

Clavicle

superior anterior locking plate.

Bone plates

Methods: From June 2012 to February 2015 a study was conducted with 14 male patients; 12

Arthritis

with unilateral and two with bilateral distal clavicle fractures treated with superior anterior

Fractures

plate. They were evaluated at intervals, with mean follow up of 16 months (14–18 months).

Bone

All patients were evaluated clinically by both the Oxford Shoulder Score and the QuickDash
score.
Results: Union was seen in all fractures within 7-9 weeks (mean time: 8.2 weeks). All patients
had good shoulder range-of-motion. The average Oxford Shoulder Score and QuickDash score
were 45.6 and 7.1, respectively. All patients returned to work within 3–4 months of the
postoperative period.
Conclusion: Displaced distal clavicle fractures treated with superior anterior plates accomplished superlative results in terms of bony union, with rarely any complications.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
Por sua localização e alinhamento superﬁciais, a clavícula é
um dos ossos superiores mais frequentemente fraturados,
devido a trauma direto ou indireto. Devido à presença de várias
inserções musculares e ligamentares e ao peso do membro
superior, a clavícula é capaz de suportar forças signiﬁcativas.
Devido à sua localização subcutânea, a clavícula é um local
comum de fratura, corresponde a 3%-5% de todas as fraturas
em adultos e 10%-15% de todas as fraturas em faixa etária
pediátrica.1,2 Aproximadamente um quarto das fraturas claviculares acontece na extremidade distal.2 Neer dividiu as
fraturas na extremidade lateral em três tipos (ﬁg. 1), de acordo
com sua relação com os ligamentos coracoclaviculares;3 em
1982, Rockwood subclassiﬁcou as fraturas tipo II em tipo IIA e
tipo IIB.4
Neer observou que as fraturas de tipo II apresentam maior
risco de não consolidação (até 25% a 50%) em casos de manejo
conservador.3,4 Como o trapézio desloca o fragmento proximal
superiormente e o peso do braço desloca o fragmento distal
inferiormente, esse tipo de fratura apresenta desvios maiores,
gera uma maior incidência de não consolidação.5
Entre esses, 15% dos casos de não consolidação são sintomáticos e dolorosos, o que leva muitos autores a sugerir
o manejo cirúrgico precoce dessas fraturas.6 O manejo conservador tardio resulta em reabsorção óssea, deformidade
proeminente e um campo cirúrgico alterado, o que aumenta a
diﬁculdade de qualquer intervenção cirúrgica subsequente.6
O atraso na intervenção cirúrgica resulta em elevadas taxas
de complicações. Existem diferentes opções para o tratamento cirúrgico, desde implantes expansores até os implantes
poupadores da articulação, excisão da clavícula distal, osteossíntese com placa de gancho ou ﬁxação de uma placa
de compressão de bloqueio. Entretanto, a ﬁxação insuﬁciente ainda é um desaﬁo e nenhuma solução deﬁnitiva

foi identiﬁcada; assim, nenhum tratamento é amplamente
aceito como padrão-ouro e cada um apresenta vantagens e
desvantagens.7–11 No presente estudo, foram avaliadas fraturas tratadas por placa bloqueada anterossuperior (ﬁg. 2).
Os seguintes indicadores foram mensurados: a) taxas de
consolidação, b) complicações, c) resultado funcional, medido
pelo escore de ombro de Oxford (Oxford Shoulder Score [OSS])
e pelo QuickDash, e d) tempo inicial para retorno ao trabalho.
O objetivo foi descobrir as vantagens e a aplicabilidade desse
método quando comparado com as modalidades de ﬁxação
mencionadas anteriormente.

Material e métodos
Nessa análise retrospectiva de fraturas claviculares distais tratadas neste hospital, entre 14 pacientes do sexo masculino
foram observadas 12 fraturas unilaterais instáveis (oito no
lado direito, quatro no lado esquerdo) e duas fraturas bilaterais (caso 1 - ﬁgs. 3-7) tratados entre junho de 2012 e fevereiro
de 2015. A idade média dos pacientes foi de 43,5 anos (intervalo: 24-55 nos). Quanto ao modo de lesão, dez foram causadas
por acidentes de trânsito e quatro por queda direta no ombro.
Nenhum caso apresentou lesões associadas signiﬁcativas. Na
consulta inicial, foram feitas duas radiograﬁas (incidências
anteroposterior e Zanca) da clavícula distal. Todos os pacientes foram submetidos a cirurgia em até nove dias após a
lesão. O consentimento necessário e as aprovações para cirurgia foram obtidas. Os seguintes critérios de inclusão e exclusão
foram aplicados:

Critérios de inclusão
Todos os indivíduos esqueleticamente maduros com fraturas
tipo II com até 10 dias de lesão, sem patologia subacromial
pré-existente.
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Articulação
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Tipo IIA

Tipo IIB

Tipo III

Figura 1 – Classiﬁcação de Neer da fratura distal (Cortesia: Manual de Fratura de Kennet & Koval, 4a ed., 2010).

Figura 4 – Radiograﬁa obtida no período pós-operatório
imediato.

Critérios de exclusão

Figura 2 – Placa de clavícula anterossuperior com
alinhamento do parafuso poliaxial.

Fraturas tipo I e tipo III, fraturas abertas, fraturas tipo II com
comorbidades que elevariam o risco anestésico e cirúrgico,
indivíduos esqueleticamente imaturos, não consolidação e
necessidade de procedimento cirúrgico além da placa de bloqueio.
As fraturas tipo II não foram subclassiﬁcadas em IIA e IIB,
pois são lesões clinicamente equivalentes e de difícil distinção
radiológica.12

Figura 3 – (A) Paciente do sexo masculino, de 45 anos, com fratura clavicular bilateral, lado esquerdo; (B) Paciente do sexo
masculino, de 45 anos, com fratura clavicular bilateral, lado direito.
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Figura 5 – Paciente após a remoção da sutura.

Figura 6 – Radiograﬁa pós-operatória, após oito meses,
apresenta boa consolidação.
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de um coxim debaixo do ombro para uma melhor exploração.
Sob rígida precaução asséptica, as partes do paciente foram
pintadas e cobertas. A abordagem anterossuperior padrão
para a clavícula foi usada. Tanto o local da fratura como o
acrômio foram expostos completamente. Fios-K foram usados para manter a redução inicial dos fragmentos. O tamanho
apropriado da placa foi determinado e a ﬁxação foi feita. Em
alguns casos, observou-se redução anatômica inapropriada e
foi necessário usar parafusos para fragmentos pequenos de
2 mm. Os parafusos interfragmentários foram afundados no
osso para evitar a proeminência do implante e conﬂitos com
o posicionamento da placa.
Em um caso, devido à instabilidade do fragmento de fratura, a ﬁxação com aço inoxidável foi feita sob a forma
de cerclagem para proporcionar estabilidade adicional. O
design da placa bloqueada de compressão permitiu o uso
de vários parafusos bloqueados de 2,7 mm poliaxialmente
no fragmento distal da fratura. Tanto os parafusos bloqueados como os não bloqueados com o princípio da compressão
interfragmentária foram usados no fragmento proximal da
fratura. O ligamento coracoclavicular lesionado foi identiﬁcado e suturado caso necessário. O procedimento de ﬁxação
do presente estudo não requer o uso de âncoras de sutura
para o reforço coracoclavicular. O paciente com fratura clavicular bilateral foi submetido a correção no mesmo tempo
cirúrgico. A posição ﬁnal da placa e do parafuso foi conﬁrmada com a ajuda de intensiﬁcador de imagem com braço
em C. Quando uma ﬁxação intraoperatória satisfatória foi
obtida, a ferida foi fechada em camadas. O tempo cirúrgico
médio foi de 40-60 min, com uma perda de sangue média de
70-100 mL. O período intraoperatório transcorreu sem intercorrências.

Protocolo pós-operatório
Técnica cirúrgica
Os procedimentos cirúrgicos foram feitos sob anestesia geral
após proﬁlaxia antibiótica, com paciente na posição supina na
mesa de operação. O campo cirúrgico foi elevado com o uso

Durante o período pós-operatório, todos os pacientes receberam antibióticos intravenosos e analgésicos intramusculares
por três dias. Em cada caso, o curativo foi trocado em dias
alternados. As suturas foram removidas no décimo dia

Figura 7 – (A) Paciente apresentou resultado funcional satisfatório (hiperabdução); (B) Paciente apresentou resultado
funcional satisfatório (rotação interna).

310

r e v b r a s o r t o p . 2 0 1 8;5 3(3):306–313

Figura 8 – (A) Paciente do sexo masculino de 38 anos com fratura distal da clavícula do lado esquerdo (imagem ampliada);
(B) Paciente do sexo masculino de 38 anos com fratura distal da clavícula do lado esquerdo.

pacientes com quaisquer distúrbios do membro superior. Uma
série de testes foi feita para identiﬁcar qualquer patologia
associada da articulação acromioclavicular e do manguito
rotador. Radiograﬁas em série foram feitas para avaliar a
consolidação das fraturas, migração de implantes e qualquer patologia acromioclavicular associada. Os pacientes
geralmente foram autorizados a retomar às suas atividades
normais entre 11 e 14 semanas após a cirurgia.

Resultados

Figura 9 – Radiograﬁa obtida no período pós-operatório
imediato.

pós-operatório; usou-se tipoia por seis a oito semanas. Para
prevenir a rigidez precoce, exercícios pendulares foram iniciados nas primeiras 24-48 h após a cirurgia. Exercícios de ﬂexão
passiva e extensão foram iniciados após a remoção da sutura.
Todos os pacientes foram encaminhados para ﬁsioterapia; o
acompanhamento clínico e radiológico foi feito na terceira
semana, um mês e meio, três meses, seis meses e um ano
após a cirurgia.
O OSS e o QuickDash foram implantados para avaliar o
resultado funcional.13 Como não existem escores especíﬁcos
para traumatismos claviculares, os autores decidiram adotar os escores de resultados do ombro para o estudo. O OSS
é um escore unidimensional em que o paciente responde a
12 questões especiﬁcamente projetadas e desenvolvidas para
avaliar os resultados da cirurgia no ombro, é uma avaliação
subjetiva baseada em questionários da dor dos pacientes e
comprometimento das atividades da vida diária. O QuickDash
é uma versão abreviada do escore de desfecho Dash (Dietary
Approach to Stop Hypertension), que usa 11 itens do questionário completo para avaliar a função física e os sintomas em

Todos os 14 pacientes compareceram às consultas de acompanhamento clínico e foram submetidos às radiograﬁas
pós-operatórias, sem perda de seguimento. O seguimento
clínico médio foi de 16 meses (intervalo: 14-18). A união
óssea foi avaliada radiologicamente e os resultados clínicos
foram avaliados com o OSS e o QuickDash, que apresentaram
melhora gradual em cada consulta de seguimento. Todas as
fraturas apresentaram boa consolidação sem a necessidade
de quaisquer procedimentos adicionais, tais como enxertos
ósseos ou revisão das ﬁxações internas. O tempo médio para
a consolidação da fratura foi de 8,2 semanas (intervalo: 7-9
semanas) em todos os casos.
O acompanhamento foi realizado em intervalos regulares;
não foram observadas diferenças estatísticas entre os escores
funcionais e a amplitude de movimento, comparados aos três,
seis, doze meses e no seguimento ﬁnal usando o teste dos
postos sinalizados de Wilcoxon (p = 0,45). Todos os pacientes
com acompanhamento mínimo de um ano foram incluídos no
presente estudo; o OSS médio foi de 45,6 (intervalo: 38-47) e o
QuickDash médio, de 7,1 (intervalo: 0-13,5) na última consulta
de acompanhamento.
De acordo com o OSS e o QuickDash, todos os pacientes
apresentaram resultados satisfatórios ou excelentes (caso 2
- ﬁgs. 8-11; tabela 1). Dois pacientes apresentaram infecção
superﬁcial da ferida cirúrgica, que se resolveu após o uso de
antibióticos orais e curativos regulares. Todos os pacientes
retornaram às suas atividades normais e ao trabalho dentro de três a quatro meses após a cirurgia (intervalo: 9-16
semanas). Nenhuma complicação relacionada ao implante
foi observada durante o acompanhamento. Infelizmente, três
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Figura 10 – Radiograﬁa pós-operatória, após sete meses,
apresenta boa consolidação.

pacientes foram submetidos à remoção cirúrgica do implante
devido à proeminência do hardware um a dois anos após a
cirurgia.

Discussão
Fraturas claviculares desviadas laterais são incomuns. Embora
15% de todas as fraturas claviculares sejam laterais, apenas
um terço dessas fraturas é desviado (Neer tipo 2).2
Devido à raridade dessa fratura, a literatura consiste principalmente em séries de casos retrospectivos com pequeno
número de pacientes; alguns estudos apresentam uma
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população heterogênea, geralmente com um acompanhamento curto e às vezes incompleto.
Neer descreveu esse tipo de fratura de clavícula como instável, que requer tratamento cirúrgico devido à alta taxa de não
consolidação observada e à taxa ainda maior de consolidação
tardia. De acordo com aquele autor, isso pode ser explicado
pelas forças de deformação em torno da fratura, o que causa
deslocamento e interposição entre os fragmentos de fratura,
com movimento contínuo nas extremidades da fratura.14–16
A intervenção cirúrgica é indicada para fraturas claviculares
distais desviadas do Tipo II,17,18 mas o tratamento enfrenta os
seguintes problemas: a apresentação singular dessas fraturas,
a documentação inadequada dos resultados, a ﬁxação incorreta do fragmento lateral com várias técnicas cirúrgicas, a falta
de aceitação de um único método e as técnicas propostas, com
seus méritos e deméritos comprovados.
O uso de ﬁos K ﬁxados transacromialmente apresentou maior risco de infecção, não consolidação e um alto
risco de migração de ﬁo.19 Kona et al.20 relataram uma
taxa de sucesso de 52,6% com os ﬁos K e observaram
complicações como soltura dos ﬁos K, migração, estresse
indevido durante a mobilização ativa, pull-out e ruptura. Em
técnicas de banda de tensão, problemas dermatológicos e
migração de ﬁo podem ser observados, é necessária a remoção
de hardware.21 A ﬁxação de parafusos coracoclaviculares pela
técnica de Bosworth apresenta como possíveis complicações
pull-out de parafuso e fratura peri-implante.8 Os amarrilhos coracoclaviculares, embora satisfatórios, requerem uma
dissecção extensa para serem posicionados abaixo do processo coracoide; eles apresentam alto risco de fratura de fadiga
do amarrilho e do processo coracoide, bem como falha de
ﬁxação.22,23

Figura 11 – (A) Paciente apresentou resultado funcional satisfatório (rotação interna); (B) Paciente apresentou resultado
funcional satisfatório (hiperabdução).

312

r e v b r a s o r t o p . 2 0 1 8;5 3(3):306–313

Tabela 1 – Resultados demográﬁcos e de acompanhamento
Caso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Idade
(em anos)

22
39
49
50
46
35
54
40
37
28
51
45
41
32

Lado
acometido
(D/E/BIL)

Modo
de lesão
(AT/QME)

Tempo médio para a
consolidação
de fraturas
(em semanas)

Período de tempo
para retorno
ao trabalho
(em semanas)

Duração média do
acompanhamento
(em meses)

Pontuação avaliativa no
ﬁm do seguimento
Escore do ombro
de Oxford

Escore
QuickDash

D
E
BIL
E
D
E
D
D
E
D
D
D
BIL
E

AT
AT
QME
AT
AT
AT
AT
QME
AT
AT
QME
AT
QME
AT

6
6
8
7
7
6
8
7
6
8
8
8
7
6

8
10
12
8
8
10
8
8
10
12
8
8
10
12

12
14
16
14
18
12
14
12
12
14
16
14
16
14

46,2
46,5
45,6
44,4
47,9
43,6
44,3
45,8
46,8
47,8
47,9
47,6
46,4
42,5

7,1
8,9
6,6
6,9
7,3
8,1
5,7
6,7
7,5
6,2
7,6
6,3
6,4
7,2

AT, acidente de trânsito; BIL, bilateral; D, direito; E, esquerdo; QME, queda na mão estendida.

Para a osteossíntese do fragmento distal, foram introduzidos dois novos desenhos de implantes; placa de gancho
expansora da articulação10 e placas bloqueadas de compressão pré-montadas preservadoras da articulação.11 As taxas
de consolidação observadas com o uso de placas de gancho são excelentes, mas seu uso apresenta complicações, tais
como fratura peri-implante, aumento do orifício do gancho
no acrômio, migração do gancho com ruptura do manguito
rotador, desgaste acromial, fratura do gancho da placa, necessidade de remoção da placa antes da mobilização e não
consolidação persistente.10 De forma geral, apesar de fornecer bons resultados funcionais, as placas de gancho tendem
a causar complicações maiores e é necessária a remoção do
implante, o que novamente coloca o paciente sob os riscos da
anestesia geral.11,24
O uso de placas bloqueadas de compressão para ﬁxação
de fraturas claviculares laterais é uma técnica relativamente
recente que demonstrou bons resultados no tratamento de
fraturas com baixa qualidade óssea, aquelas com segmento
distal curto e em fraturas distais que envolvem a diáﬁse
(fraturas segmentares). É uma placa de baixo perﬁl com
vários parafusos de ângulo ﬁxo divergentes que maximizam
a força de arrancamento no segmento distal, que são em
geral pequenos e osteopênicos. Ela elimina a necessidade de
ponte da clavícula ao acrômio; a ação na articulação acromioclavicular é preservada. No presente estudo, todos os
14 pacientes apresentaram excelente união óssea. A única
complicação observada foi infecção superﬁcial, em dois casos,
que foram tratadas com antibióticos orais e trocas regulares de
curativo.
O presente estudo observou maiores taxas de consolidação
e menores taxas de complicações do que o estudo de Andersen
et al.25 e outras séries de estudos no subcontinente indiano.
Devido à raridade desse padrão de fratura instável, o presente
estudo se destaca por ser similar a grupos de população ocidental. O estudo apresentou melhores resultados no OSS e
QuickDash em comparação com outras séries relevantes.

O presente estudo apresentou algumas limitações, dentre
as quais o pequeno tamanho amostral. Devido à baixa incidência geral desse tipo de fratura, o estudo não incluiu um
grupo controle tratado de forma conservadora e os resultados
não foram comparados com outras modalidades de ﬁxação.
A placa bloqueada anterossuperior é um implante de baixo
perﬁl que fornece ﬁxação rígida, sem necessidade de remoção
antes da mobilização ativa.25–28

Conclusão
As placas bloqueadas anterossuperiores usadas no tratamento de fraturas claviculares da extremidade distal com
desvio (Neer tipo 2) apresentaram resultados bons a excelentes em termos de consolidação óssea e resultados funcionais
altamente satisfatórios com poucas complicações precoces e
ilustram os resultados promissores dessa nova técnica.
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Trans-olecranon fossa four-cortex purchase lateral pinning in displaced
supracondylar fracture of the humerus – A prospective analysis
in 48 children
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: The current study aims at a functional analysis of trans-olecranon lateral pinning

Humeral fractures

for displaced supracondylar fracture of the humerus (SCFH) in children.

Fracture ﬁxation/internal

Methods: A prospective study of 48 children (30 males, 18 females; mean age: 7.4 years) with

Olecranon process/injuries

displaced SCFH was treated at this institution with modiﬁed technique from March 2011

Child

to September 2014. Cases were selected on the basis of inclusion criteria. The functional
outcome was assessed clinically by modiﬁed Flynn’s criteria along with achievement of full
range of motion.
Results: All 48 children with a mean follow up of 20 months (range: 6–26 months) were
assessed. All fractures united well. With modiﬁed Flynn’s criteria, results were excellent in
40 children (83.3%), good in six children (12.5%), and fair in two children (4.2%). There were
no poor results. Preoperative nerve palsies seen in four children recovered at ten weeks. Full
range of motion was achieved on an average of 20 days after K-wire removal and no new
post-operative nerve palsies were noted.
Conclusion: The modiﬁed trans-olecranon fossa four-cortex purchase (TOF-FCP) technique
was promising in all cases of unstable SCFH without the complications of loss of reduction
or iatrogenic ulnar nerve injury. This technique is simple, safe, and reproducible, with good
clinical results in this type of fracture.
© 2017 Published by Elsevier Editora Ltda. on behalf of Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução

Material e métodos

As fraturas supracondilianas do úmero (FSU) representam 50%
a 70% de todas as fraturas do cotovelo em crianças durante a
primeira década de vida.1 O manejo não operatório de FSUs
instáveis, inclusive a tração cutânea de Dunlop, tração esquelética e uso de imobilização gessada, tem sido historicamente
associado a uma maior incidência de falhas na obtenção e
manutenção da redução da fratura, além de maiores taxas de
complicações.
Atualmente, o tratamento preferido para FSU deslocadas
(FSUD) pediátricas é redução fechada e ﬁxação percutânea
com pinos, que apresenta resultados excelentes, conforme
relatado por vários autores.2–4 A ﬁxação cruzada (ﬁos K laterais
e mediais) e a ﬁxação lateral isolada ainda são objetos de um
debate constante. A ﬁxação medial acarreta o risco de lesão
iatrogênica do nervo ulnar, enquanto a ﬁxação lateral isolada
(FLI) pode causar instabilidade.5–9
A FLI pode resultar em ﬁxação rotacionalmente instável,
causar colapso em varo e deformidade em varo do cúbito,
juntamente com cominuição medial adicional no local da
fratura.9 Estudos biomecânicos mostraram que as chances de
perda de redução rotacional nas construções laterais convencionais são altas quando comparadas com a ﬁxação cruzada,
indicam que essa tem maior estabilidade torsional.10
No presente estudo, a técnica FLI paralela padrão foi modiﬁcada para torná-la mais estável, alcançar uma ﬁxação em
quatro corticais através da fossa oleocraniana, de modo que
essa técnica possa ser usada universalmente em todos os
casos de FSUD pediátricos, inclusive em padrões de fratura
instáveis.

Após aprovação pelo Comitê de Ética Institucional, 48 crianças
com FSUD foram prospectivamente incluídas no presente
estudo de março de 2011 a setembro de 2014.
A classiﬁcação de Gartland foi usada para categorizar as
fraturas. A modiﬁcação de Willkins foi aplicada aos casos
classiﬁcados como Gartland tipo II, subclassiﬁcados em tipo
A, quando o córtex posterior estava intacto e a linha umeral anterior passava pelo capítulo, e em tipo B, em que
a linha umeral anterior passava anteriormente ao capítulo com o fragmento distal rotacionado. As fraturas de
Gartland tipo III também foram classiﬁcadas como tipo
A (deslocamento posteromedial) e tipo B (deslocamento
posterolateral).

Critérios de inclusão
Todos os casos de SFUD fechados tipos IIB e III de Gartland,
na faixa de três a 14 anos, dentro dos sete dias após a lesão,
foram incluídos no estudo. Foram incluídas também crianças
com lesões nervosas pré-operatórias e membros corados sem
pulso.

Critérios de exclusão
Foram excluídos os pacientes com fraturas classiﬁcadas como
Gartland tipos I e IIA, fraturas expostas e fraturas com
síndrome compartimental ou com lesões vasculares que exigissem reparos.
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Imediatamente após a chegada do paciente ao hospital, foi feito um exame clínico detalhado, inclusive uma
avaliação neurovascular completa. Foram feitas radiograﬁas
nas incidências anteroposterior e lateral do cotovelo acometido, identiﬁcou-se o tipo de fratura. O procedimento cirúrgico
foi feito após a obtenção do consentimento escrito dos pais ou
responsáveis.

Técnica cirúrgica
Sob anestesia apropriada, foi feita a redução fechada das fraturas. O membro foi tracionado manualmente, com o cotovelo
a 20◦ de ﬂexão para corrigir o deslocamento medial-lateral (alinhamento coronal) e a rotação. A redução do fragmento distal
foi feita com os dois polegares do cirurgião no cotovelo ﬂexionado do paciente, para corrigir o deslocamento posterior
(alinhamento sagital). A redução foi veriﬁcada sob intensiﬁcador de imagem. A redução foi considerada “aceitável” quando
os seguintes critérios foram cumpridos: nenhum desnível
nas colunas medial e lateral e orientação normal da fossa
do olécrano na incidência anteroposterior (AP), restauração
da lágrima e 40◦ inclinação anterior do capítulo na incidência lateral. Quando uma redução satisfatória foi alcançada, o
antebraço foi imobilizado junto ao braço na máxima ﬂexão e
pronação possíveis, para garantir a redução alcançada.
O cotovelo foi então preparado e coberto. O primeiro ﬁo K
foi passado da ponta do epicôndilo lateral a um ângulo entre
45◦ a 55◦ para direcionar superior e medialmente na incidência AP do intensiﬁcador de imagem. Depois de avançar alguns
milímetros a partir do córtex lateral, a posição do ﬁo foi visualizada na incidência lateral, para conﬁrmar sua posição no
centro do úmero. O ﬁo foi então avançado acima da fossa do
olécrano até o córtex medial, de forma padrão.
O segundo ﬁo K foi introduzido exatamente paralelo e 1 cm
inferior ao primeiro ﬁo, conﬁrmou-se que esse ﬁo passava pelo
córtex lateral, por duas paredes da fossa do olécrano e pelo córtex medial no fragmento proximal (quatro córtices no total).
Como o ﬁo é passado por quatro córtices, essa técnica recebe o
nome de ﬁxação transfossa oleocraniana em quatro corticais
(FTFO-QC). O ﬁo K geralmente se origina no capítulo do cotovelo acometido. A ﬁgura 1 representa essa técnica no modelo
ósseo. Um terceiro ﬁo foi aplicado sempre que necessário, com
a mesma técnica, quer entre os dois ﬁos previamente colocados, quer abaixo do segundo ﬁo.
O intensiﬁcador de imagem (não o braço da criança) foi
movido para as incidências AP e lateral ao longo do procedimento. Após a ﬁxação adequada com mínimo de dois pinos
(ﬁxação de seis corticais) e máximo de três pinos (ﬁxação
de dez corticais), a imobilização foi removida. O cotovelo foi
rotacionado e a estabilidade foi conﬁrmada. Os ﬁos K foram
dobrados e cortados fora da pele, deixou-se 1 cm. Uma tala
posterior bem acolchoada foi colocada com o cotovelo em 60◦
a 90◦ de ﬂexão, conforme tolerado. No pós-operatório, imediatamente após a recuperação do efeito anestésico, o estado
neurovascular do membro foi avaliado.
Antes da alta hospitalar, foram feitas radiograﬁas do cotovelo operado, que foram avaliadas quanto à qualidade da
redução com o uso dos ângulos de Baumann e umerocapitular.
Os pacientes receberam alta no mesmo dia ou no dia seguinte
e foram mantidos sob acompanhamento semanal para a

avaliação do trato do pino e cuidados com o gesso durante
um mês. Novas radiograﬁas foram feitas após quatro semanas em crianças menores de sete anos e cinco semanas em
crianças maiores de sete anos, para avaliar a consolidação da
fratura. Quando constatada a união radiológica, os ﬁos foram
removidos em um procedimento ambulatorial. As crianças
foram estimuladas a fazer exercícios de mobilização graduais
e foram aconselhadas a fazer ﬁsioterapia até que a completa
amplitude de movimento do cotovelo fosse recuperada.
Quando a extensão completa do cotovelo foi alcançada,
mediu-se o ângulo de carga com um goniômetro. O ângulo
de Baumann e o ângulo umerocapitular foram medidos com
o uso das radiograﬁas feitas naquele momento.

Resultados
Entre as 48 crianças incluídas no estudo, 30 eram meninos e
18 meninas. A idade variou entre três e 14 anos (média: 7,4). O
lado direito foi acometido em 26 pacientes e o lado esquerdo
em 22. De acordo com a classiﬁcação de Gartland, 12 pacientes
apresentaram fratura tipo II B e 36 tipo III. O período médio de
seguimento foi de 20 meses (intervalo: 6-26).
No período pré-operatório, quatro pacientes apresentaram
sinais clínicos de lesão nervosa, dois com envolvimento do
nervo mediano e dois do nervo radial. Nenhum caso de lesão
do nervo ulnar pré-operatório foi observado. A ausência de
pulso radial em membro corado foi observada em quatro pacientes. Três crianças apresentaram lesões associadas, duas
com fratura ipsilateral da extremidade distal do rádio e uma
com fratura associada do terço proximal da ulna.
O tempo entre lesão e cirurgia foi de 2 a 12 h em 37 casos
(77%) e mais de 12 h em 11 casos (23%). O limite superior foi
de sete dias. Foi possível obter redução fechada em quase
todos os casos, exceto em dois pacientes (0,5%). No primeiro
paciente, com uma fratura altamente deslocada do tipo III,
observou-se o desaparecimento do pulso radial durante a
redução. No segundo paciente, não foi possível fazer uma
redução fechada satisfatória mesmo após múltiplas tentativas. Em ambos os casos, a redução aberta foi feita com o uso
da abordagem posterior; a ﬁxação foi feita com os mesmos dois
pinos laterais paralelos com a técnica FTFO-QC. No primeiro
paciente, a ﬂexão do cotovelo inchado com redução imperfeita pode ter contribuído para o desaparecimento do pulso
radial. Após a redução e ﬁxação abertas, o pulso radial foi bem
perceptível. No segundo paciente, a interposição do músculo
braquial impediu a redução fechada.
Fios K de 1,5 mm foram usados em crianças com menos
de quatro anos, de 1,8 mm em crianças entre quatro e 10 anos
e uma combinação de ﬁos de 2 mm e 1,8 mm foi usada em
crianças com mais de 10 anos. Em 28 crianças usaram-se dois
ﬁos K; nas 20 restantes, foram usados três ﬁos K. A duração
média do procedimento foi de 18 min (intervalo 15-25 min).
O início da redução fechada marcou o tempo de início do
procedimento e o tempo ﬁnal foi a conclusão da ﬁxação.
Entre os 48 pacientes, 38 receberam alta 24 h após a cirurgia.
Dez pacientes com edema no membro foram mantidos sob
observação por dois a três dias.
No acompanhamento, todas as fraturas apresentaram
boa consolidação. Duas crianças desenvolveram infecção no
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Figura 1 – Representação do modelo ósseo da técnica de ﬁxação lateral transfossa olecraniana em quatro corticais.

Tabela 1 – Avaliação clínica – Critérios de Flynn
Resultados

Avaliação

Fator
cosmético:
perda de
ângulo de
carga

Fator
funcional:
perda de
movimento

Satisfatório

Excelente
Bom
Razoável
Ruim

0–5
6–10◦
11–15◦
> 15◦

0–5
6–10◦
11–15◦
> 15◦

Insatisfatório

trajeto dos pinos, tratadas com cuidados locais e antibióticos
orais. Não foram observados casos de migração ou quebra dos
pinos. Os ﬁos K foram removidos após quatro semanas em
20 casos e após cinco semanas em 28 casos. O tempo médio
de recuperação da amplitude completa de movimento após a
remoção de ﬁos K foi de 20 dias (intervalo: 10-30 dias).
No acompanhamento de um mês, foram feitas novas radiograﬁas; o ângulo de Baumann e o ângulo umerocapitular foram
medidos e comparados com as medidas obtidas no período
pós-operatório imediato. Também foi feita uma radiograﬁa do
cotovelo normal para comparação com o lado acometido. Uma
variação de 5◦ no ângulo de Baumann entre membro lesionado e o contralateral foi observada em 40 crianças, com
alterações quase aceitáveis em seis. Dois pacientes apresentaram alterações signiﬁcativas no ângulo de Baumann, com
deformidade em valgo no cúbito. Não se observou deformidade em varo no cúbito.
Na avaliação pelos critérios de Flynn (tabela 1) no seguimento ﬁnal,11 o resultado clínico foi considerado excelente em
40 crianças (ﬁg. 2A-E), bom em seis crianças (ﬁg. 3A-D) e razoável em duas crianças. Não foram observados resultados ruins.
Independentemente do tipo de fratura de Gartland, a maioria
dos pacientes apresentou resultados excelentes (tabelas 2 e 3).

Discussão
O principal objetivo no manejo da fratura supracondiliana
deslocada é reduzir e imobilizar a fratura, com o objetivo
de diminuir a morbidade. O tratamento dessas fraturas por
redução fechada e ﬁxação percutânea com pinos apresenta
bons resultados de forma consistente. No entanto, persiste a
controvérsia em relação à ﬁxação cruzada, que envolve ﬁxação
medial e lateral e FLI.

Lee et al. e Zionts et al. relataram maior rigidez torsional
com a ﬁxação medial e lateral do que com FLI.12,13 No entanto,
a ﬁxação cruzada tem a desvantagem da paralisia iatrogênica
do nervo ulnar causada pelo pino medial. A lesão do nervo
ulnar causada pelo ﬁo medial pode ser o resultado de lesão
direta, contusão ou alongamento do nervo.6,14–16 Em uma
metanálise que envolveu 1.615 fraturas supracondilianas, nas
quais 837 crianças foram submetidas a ﬁxação cruzada e 778
a FLI, o risco de lesão iatrogênica do nervo ulnar foi 4,3 vezes
maior na ﬁxação cruzada quando comparada com a FLI.17
Lee projetou um modelo de análise de decisão com a probabilidade de lesão iatrogênica do nervo ulnar na ﬁxação medial
e de consolidação viciosa causada por presumível FLI instável.
Os resultados funcionais foram analisados com a avaliação de
deﬁciência de McBride. Considerando-se que a lesão iatrogênica do nervo ulnar após ﬁxação medial pode ser irreversível,
enquanto a consolidação viciosa é corrigível, os autores recomendaram o uso de FLI em casos de SFUD.18
O objetivo ﬁnal da ﬁxação de SFUD é, portanto, obter uma
ﬁxação estável sem o risco de lesão iatrogênica do nervo ulnar.
Isso pode ser conseguido com uma técnica FLI modiﬁcada.
A técnica modiﬁcada usada no presente estudo consistiu em
um mínimo de dois ou mais ﬁos laterais que passavam pela
fossa do olécrano e recebiam quatro ﬁxações corticais. Essa
conﬁguração foi descrita pela primeira vez por Judet France
em 1947.19
O estudo de 124 casos de ﬁxação lateral por Skaggs et al.
revolucionou o uso de FLI nessas fraturas. Em seu estudo, o
pino de entrada lateral sozinho foi efetivo para até mesmo
fraturas supracondilianas mais instáveis.2,4 Não foram observadas lesões iatrogênicas do nervo ulnar e nenhum caso de
perda de redução. Eles enfatizaram os pontos técnicos para
FLI da seguinte forma: (1) maximizar a separação dos pinos no
local da fratura; (2) engajar as colunas medial e lateral proximais à fratura; (3) engajar osso suﬁciente tanto no fragmento
distal como no proximal; (4) manter um limite baixo para o uso
de um terceiro pino de entrada lateral se houver preocupação
com a estabilidade da fratura. Isso pode ser conseguido com a
divisão da fratura em três colunas na incidência anteroposterior e a conﬁrmação da ﬁxação da coluna medial e lateral.20
Gottschalk et al. compararam dois pontos de partida
na ﬁxação lateral em casos de fratura distal do úmero em
seu estudo biomecânico: no grupo 1, ambos os ﬁos foram
inseridos pelo epicôndilo lateral e no grupo 2 um ﬁo foi
inserido pelo epicôndilo lateral e o outro pelo capítulo. Os
resultados mostraram que o grupo 2 apresentou maior rigidez
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Figura 2 – (A) Radiograﬁas pré-operatórias de fratura supracondiliana em paciente de seis anos com obliquidade lateral; (B)
radiograﬁa pós-operatória imediata com redução satisfatória; (C) radiograﬁa de acompanhamento de quatro semanas
mostra boa união óssea radiológica; (D) radiograﬁa de acompanhamento de dez semanas mostra excelente união óssea
radiológica após a remoção do pino; (E) imagem clínica mostra amplitude de movimento total com excelente classiﬁcação
nos critérios de Flynn.

Tabela 2 – Resultados clínicos ﬁnais
Padrão de fratura de Gartland

Tipo II (12)
Tipo III (34)
Tipo III (2)

Tratamento

Fixação percutânea
Fixação percutânea
RAFI

Funcional
E

B

10
30
2

2
4

B, bom; E, excelente; R, razoável; RAFI, redução aberta e ﬁxação interna.

Cosmético
R

Global

E

B

R

10
26
2

2
6

2

Total

E

B

R

10
28
2
40

2
4

2

6

2

12
34
2
48
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Figura 3 – (A) Radiograﬁas pré-operatórias nas incidências anteroposterior e lateral de menino de oito anos; (B) radiograﬁa
pós-operatória imediata com boa redução; (C) radiograﬁa de acompanhamento de quatro semanas mostra boa união óssea;
(D) imagem clínica mostra excelente amplitude de movimento com boa classiﬁcação nos critérios de Flynn.

rotacional. Aqueles autores concluíram que pelo menos um
ﬁo deveria ter um ponto de partida capitular para melhorar a
estabilidade.21
Balakumar et al. analisaram os fatores associados à perda
de redução em casos de SFUD pediátrico tratado com ﬁxação
percutânea. Eles relataram perda de redução em 14 de 77 casos
(18,2%). Observou-se perda de redução em dez das 29 crianças
(34,5%) que foram submetidas a FLI e em quatro das 48 (8,3%)
crianças que foram submetidas a ﬁxação cruzada. Esses autores atribuíram a alta taxa de perda de redução no grupo FLI
a erros técnicos, como a ﬁxação insuﬁciente pelos pinos ou a
difusão reduzida dos pinos.9

Anmol Sharma et al. usaram ﬁxação transolecraniana em
30 crianças entre 90 pacientes submetidos a ﬁxação percutânea de SFUD. Tais autores usaram uma técnica de ﬁxação
transolecraniana completamente diferente daquela adotada
no presente estudo. O pino foi passado verticalmente de
forma transarticular. Eles observaram rigidez do cotovelo em
seis pacientes e deformidade em varo do cúbito em seis
pacientes.22 Essas complicações não foram observadas no presente estudo.
Apesar das variações no ângulo de Baumann e no ângulo
umerocapitular em comparação com o lado normal, no
presente estudo não foram observadas alterações entre as
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Tabela 3 – Desvio dos ângulos radiográﬁcos do cotovelo
após a cirurgia (em comparação com o pré-operatório)
Ângulo

Ângulo
Baumann

Ângulo

Número de
casos
Ângulo ume- Ângulo
rocapitular
Número de
casos

Desvio
aceitável

Desvios
anormais

± 5◦

-5 a -10

> -10◦

40

6

2

± 5◦

>-5◦

36

12

Ângulo de Baumann negativo indica deformidade em valgo. Ângulo
umerocapitular negativo indica extensão. Ângulo de Baumann positivo indica deformidade em varo. Ângulo umerocapitular positivo
indica ﬂexão.

radiograﬁas obtidas no pós-operatório imediato e no seguimento ﬁnal. Isso sugere uma pequena perda de redução no
momento da cirurgia, mas não houve perda de redução no pós-operatório. A FTFO-QC foi estável o suﬁciente para sustentar
a fratura durante o período de cicatrização.
A técnica requer uma pequena curva de aprendizado. Se o
ponto de partida não for central no epicôndilo lateral, o córtex
único da fossa do olécrano pode não ser alcançado. Para evitar
esse problema, é preciso certiﬁcar-se de que o ponto de partida
esteja na posição central com o uso do intensiﬁcador de imagens em incidência lateral antes de prosseguir. O terceiro ﬁo
foi usado sempre que possível, particularmente em crianças
mais velhas e em fraturas oblíquas laterais, que apresentavam
espaço adequado para o terceiro ﬁo.
No presente estudo clínico, 95% dos 48 casos apresentaram
resultados excelentes e bons; esse achado é similar àqueles
obtidos no estudo de Mazda et al., que incluíram 116 casos.3
Enquanto aqueles autores apresentaram 4% de resultados
ruins, no presente estudo nenhum caso de resultado ruim
foi observado. No entanto, a prevalência de redução aberta
foi de 26% no estudo de Mazda et al., em comparação com
a taxa de 0,5% observada no estudo atual, o que indica a
superioridade do presente estudo. Foram observadas lesões
associadas em três crianças (5%; duas fraturas do raio distal,
uma fratura da ulna proximal); uma vasta revisão da literatura apresentou uma taxa de 1%.23 No entanto, essas fraturas
apresentaram consolidação óssea sem complicações e não
alteraram os resultados funcionais ﬁnais do presente estudo.
Dentre as vantagens do presente estudo, é possível citar o
bom tamanho amostral e o tempo de acompanhamento adequado. A principal limitação foi a ausência de comparação
com outros tipos de ﬁxação lateral ou cruzada. Grandes
estudos clínicos controlados randomizados que comparem a
ﬁxação cruzada e a FTFO-QC lateral são necessários para comprovar a utilidade da técnica FLI modiﬁcada.

Conclusão
O uso de ﬁos K laterais na técnica de ﬁxação transfossa olecraniana em quatro corticais foi efetiva em FSUD pediátricas.
Essa técnica pode ser empregada com sucesso, mesmo em

fraturas fragmentadas e instáveis, sem o medo de perda de
redução e risco de lesão iatrogênica do nervo ulnar. É uma técnica segura, conﬁável e reprodutível que fornece excelentes
resultados clínicos com melhor estabilidade.
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Hill-Sachs lesion measurement with tridimensional models in anterior
shoulder instability
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To evaluate the reproducibility and repeatability of Hill-Sachs lesion measurement

Shoulder dislocation

from computed tomography images, with computer software and tridimensional prototype.

Shoulder joint

Methods: Three-dimensional models were made from computed tomography images from

Joint instability

14 patients with anterior shoulder instability, using InVesalius 3.0

®

®

software. Hill-Sachs

Printing, Three-dimensional

lesions were measured with Rhinocerus 5.0

printing

Mid-lateral distance, perpendicular to humeral shaft, cranial-caudal distance, parallel to

X-ray computed tomography

software with pre-determined position.

humeral shaft, and the longitudinal distance of the lesion were measured. Using the Printer-ZP 310 three-dimensional printer, plaster models were made. To measure the Hill-Sachs
lesion, a calibrated universal digital caliper was used in the same way as the software.
Results: There was intra-observer and inter-observer variability for measurement of the
same model. Observers did not perform the measurements in a similar way, showing difﬁculty to use the method (p < 0.05). Using the software to measure the mid-lateral distance, as
well as in the measurement with the caliper, the model type inﬂuenced the measurements
for each of the observers, rendering the method invalid (p < 0.05).
Conclusion: There was no reproducibility and repeatability for Hill-Sachs lesion measurement between plaster models and software models.
© 2018 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
A lesão de Hill-Sachs (HS) é muito comum e pode ser encontrada em quase 100% dos pacientes com luxação recidivante
anterior do ombro.1 Essa lesão ou fratura ocorre por compressão da região posterossuperolateral da cabeça umeral contra
a porção anteroinferior da glenoide durante a luxação anterior do ombro quando o membro superior está em abdução e
rotação lateral.2
Burkhart e De Beer3 mostraram que nessa posição, a depender do tamanho, a lesão de HS cria um mecanismo de encaixe
da cabeça do úmero na borda anterior da glenoide, conhecido
como engagement, que provocaria a recidiva da luxação em
100% dos casos. Outros estudos foram feitos nesse sentido4,5
e em 2014 Giacomo et al. introduziram o conceito de on track e
off track, que seria um aprimoramento dos primeiros conhecimentos: além do tamanho da lesão a sua localização e a
perda óssea da glenoide também seria fatores importantes na
recidiva da luxação.6 Esses autores apresentam parâmetros e
medidas para se veriﬁcar o tamanho da glenoide e da lesão
HS.
Já em 1984, Rowe et al.7 criaram uma classiﬁcação que
levava tanto em consideração a largura quanto a profundidade
do defeito, baseada na avaliação de radiograﬁas na incidência axilar. Ito et al.8 propõem novas incidências radiográﬁcas.
Flatow et al.9 acreditavam que o melhor estudo da lesão HS
era através da visualização direta, que determina uma relação
de porcentagem entre o tamanho do defeito e o diâmetro da
cabeça umeral. Atualmente as reconstruções tridimensionais
(3 D) feitas com tomograﬁa computadorizadas são recomendadas para caracterizar com mais precisão as lesões de Hill
Sachs com respeito ao tamanho, à orientação e à morfologia.

Com esse tipo de exame, Iyengar et al.,10 em 2014, mostraram
que as lesões maiores e mais horizontais tendem a “engatar”
mais. Outros autores usam softwares que a medem, a partir
de cortes sagitais, coronais, axiais e da reconstrução tridimensional de tomograﬁa computadorizada.11,12 No entanto,
apesar dos diversos métodos descritos para aferição da lesão
de HS, ainda não existe consenso de como essa deve ser
feita.
O objetivo deste trabalho foi veriﬁcar se é possível medir
a lesão de HS no computador, a partir de imagens de
reconstrução tomográﬁcas, com programa especíﬁco e de
forma direta em modelos obtidos por impressora tridimensional e se há reprodutibilidade e repetibilidade dessas
mensurações.

Material e métodos
Para esse estudo experimental foram selecionados 14 pacientes com luxação recidivante anterior de ombro acompanhados
pelo Grupo do Ombro e Cotovelo. Todos foram submetidos
ao procedimento de Latarjet, essa cirurgia é o procedimento
primário. Foram usadas apenas as imagens tomográﬁcas dos
pacientes feitas pelo serviço e que estão armazenadas em formato Dicom.
®
As imagens foram submetidas ao software InVesalius 3.0 ,
para construção dos modelos tridimensionais virtuais. Após
®
a reconstrução, foi usado o software Rhinocerus 5.0 para
mensuração da lesão de Hill-Sachs, para isso foi padronizada
uma posição de aferição. Essa foi determinada a partir de pontos anatômicos objetivos para que pudesse ser reproduzida
em todos os exames: foi ela a face posterior da cabeça umeral
quando o sulco intertubercular estava a 45 graus no plano
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em três momentos com intervalo de seis semanas entre eles,
por três observadores, médicos ortopedistas especializados
em ombro, de maneira aleatória, de acordo com sorteio feito
®
pelo software Microsoft Excel 2010 , o que tornou a aferição
cega.
Para análise estatística, foi usado o estudo de repetibilidade
e reprodutibilidade pelo método com análise de variância, com
®
o software Minitab versão 17, foi usado o método Anova com
nível de signiﬁcância nos testes igual a 5%.
Para esse estudo tivemos a colaboração do Centro de Tec®
nologia da Informação que forneceu o software InVesalius 3.0
e também o uso da impressora que confeccionou os modelos
tridimensionais.
O número do CAAE para aprovação no Comitê de Ética é
30533014.9.1001.5479.

Resultados

Figura 1 – A, reconstrução tridimensional; B, mensuração
da distância craniocaudal representado pela letra X; C,
mensuração da distância mediolateral representado pela
letra Y; D, mensuração da distância diagonal representado
pela letra Z.

axial. Foram feitas três mensurações: da maior distância
mediolateral da lesão, perpendicular ao eixo da diáﬁse, da
distância craniocaudal, paralela ao eixo da diáﬁse, e da maior
distância numa linha imaginária no eixo longitudinal da lesão
(ﬁg. 1).
Os modelos tridimensionais foram criados a partir das imagens tomográﬁcas da extremidade proximal do úmero pelo
®
software InVesalius 3.0 . Com o uso de impressora tridimensional Printer-ZP 310, foram confeccionados os protótipos em
gesso, com precisão entre 0,1 mm e 0,2 mm (ﬁg. 2). Com a
peça tridimensional confeccionada, usou-se paquímetro digital universal calibrado, com limite de precisão de 0,05 mm,
para fazer as mensurações da lesão de HS, em obediência à
padronização determinada para medida no software (ﬁg. 3). A
mensuração, tanto no modelo real quanto no software, foi feita

Figura 2 – Protótipo tridimensional em gesso.

As tabelas 1–3 mostram os valores obtidos nas três medições,
em ordem aleatória, pelos três observadores. Os dados foram
submetidos à análise estatística, que comprovou que houve
grande variabilidade intraobservador e interobservador para
as medidas em uma mesma peça. A tabela 4 demonstra os
valores de p em relação aos efeitos do operador, da peça e da
interação operador e peça. Nessa mesma tabela, há a porcentagem da contribuição da variabilidade do sistema de medição
na variabilidade total dos dados e também o valor obtido para
o número distinto de categorias, que o sistema de medição
consegue distinguir.
Na tabela 4, em relação à peça, observamos que nas
mensurações no computador para aferição da distância
mediolateral e na peça com paquímetro para a distância
mediolateral, a interação peça e operador apresentou p < 0,05,
isso indicando que o tipo da peça inﬂuenciou a forma de
feitura de medidas por cada um dos observadores, o que tornou o método de mensuração não válido. Enquanto que nas
mensurações para aferição da distância craniocaudal e no eixo
da lesão feitas no computador, com paquímetro para distância craniocaudal e no eixo da lesão na peça, a interação peça e
operador apresentou p > 0,05, o que indica ausência do efeito
dessa interação (tabela 4).
Em relação aos observadores pudemos observar que
ao analisar o valor do p relativo ao efeito do operador, que é de p < 0,05, conclui-se que os observadores não
ﬁzeram as medições de forma similar, o que caracteriza
a existência de diﬁculdade da mensuração pelo método
(tabela 4).
Em todos os casos, a porcentagem da contribuição da variabilidade foi maior do que 10%, indica que nenhum método
usado foi adequado (tabela 4).
Ao avaliar o número distinto de categorias, que avalia
o quanto um método consegue discriminar o que deve ser
medido, com graduação de um a cinco, temos que em todas as
aferições, com exceção da mensuração da peça tridimensional
com paquímetro da distância mediolateral, que se demonstrou válida para distinguir apenas duas categorias (já que
apresentou valor de dois), o valor foi de um, ou seja, o método
usado não é válido para fazer qualquer das mensurações
(tabela 4).
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Figura 3 – A, mensuração da distância médio-lateral com paquímetro; B, mensuração craniocaudal com paquímetro;
C, mensuração diagonal com paquímetro.

Tabela 1 – Medidas feitas em milímetros pelo primeiro observador
Rodada

Peça

Comp ML

Comp CC

Comp D

Peça ML

Peça CC

Peça D

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

28,51
21,17
14,37
27,23
20,51
23,29
21,17
20,46
14,45
18,6
18,6
20,31
12,51
19,6
28,97
20,03
17,27
26,77
23,64
23,87
10,59
20,49
15,31
16,59
18,45
18,02
11,59
18,6
27,2
19,43
19,49
24,81
16,36
22,51
10,68
21,62
16,08
17,76
10,17
15,4
10,53
17,89

17,27
26,61
24,57
31,17
26,54
27
25,89
32,04
27,61
33,19
27,75
28,61
17,03
35,5
18,42
27,75
22,94
31,98
27,69
27,93
21,03
25,08
28,32
30,47
25,03
28,32
9,44
34,19
18,97
27,79
22,51
30,02
25,33
25,43
20,84
31,52
27,14
29,85
27,54
16,73
17,3
33,2

27,06
35,7
24,23
35,2
31,03
33,49
25,85
32,6
26
36,11
28,41
26,36
16,18
36,59
28,02
34,72
24,5
34,94
30,22
34,26
20,27
28,47
33,27
37,1
26,06
30,34
9,01
33,41
26,54
34,84
22,89
34,22
28,15
27,06
19,69
29,92
29,14
35,76
28,54
18,39
18,7
33,31

28,4
17,81
18,78
25,43
17,12
23,4
9,04
20,68
12,39
15,84
17,31
5
7,77
16,71
22,82
18,33
19,93
24,86
8,39
22,57
6,95
20,3
8,35
16
11,87
2,69
7,4
20,62
28,25
17,16
21,43
25,61
16,45
22,64
9,37
22,11
14,15
16,84
12,22
4,75
6,23
16,94

18,04
29,09
20,45
34,98
31,05
29,97
18,51
37,06
25,81
31,24
35,35
12,23
19,01
33,21
24,28
28,43
24,07
34,83
16,44
28,18
17,47
19,03
16,86
33,3
29,99
13,98
19,35
34,98
23,63
33,66
13,76
35,34
26,11
27,1
17,98
36,47
30,33
28,88
29,95
15,27
21,4
32,7

26,78
38,4
28,03
40,32
32,51
31,55
15,72
40,98
31,85
37,97
40,44
20,26
22,27
34,52
29,52
39,78
28,33
37,96
16,57
38,22
15,87
39,06
15,73
36,23
16,03
16,3
21,11
32,51
28,35
37,56
13,64
37,68
27,68
30,66
17,7
40,45
31,95
33,93
15,48
21,06
23,67
50,64

Fonte: Arquivos médicos do DOTSCMSP.
Comp CC, medida no computador craniocaudal; Comp D, medida no computador no eixo da lesão; Comp ML, medida no computador mediolateral; Peça CC, medida na peça craniocaudal; Peça D, medida na peça no eixo da lesão; Peça ML, medida na peça com paquímetro mediolateral.
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Tabela 2 – Medidas feitas em milímetros pelo segundo observador
Rodada

Peça

Comp ML

Comp CC

Comp D

Peça ML

Peça CC

Peça D

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

26,67
30,18
16,02
27,75
18,37
13,6
14,61
21,17
27,75
18,88
11,3
26,38
12,72
21,59
28,16
21,46
22,36
27,23
18,19
25,03
19,31
23,14
24,91
28,9
26,54
22,43
14,31
18,75
15,22
19,56
17,09
26,99
18,03
25,54
12,48
22,52
18,14
22,78
17,37
23,16
16,68
19,43

23,67
33,76
23,89
34,62
30,91
22,55
23,33
27,47
34,62
31,76
26,49
34,01
14,66
40,15
21,55
33,9
30,48
34,3
26,14
34,07
29,61
33,38
38,93
37,19
40,56
35,32
13,16
35,54
25,85
30,88
24,49
30,85
26,68
30,12
17,11
33,71
33,33
35,77
30,88
33,58
25,54
35,13

27,72
36,08
25,22
38,48
33,64
26,68
25,28
27,8
38,48
37,34
28,5
31,83
16,69
42,44
27,76
35,88
31,5
36,48
34,7
38,77
28,6
31,2
42,19
41,66
42,88
33,06
11,9
36,14
28,27
33,33
31,21
34,88
31,37
32,71
17,68
32,07
38,9
38,36
32
33,67
28,02
37,53

26,52
19,9
23,59
29,49
23,59
27,49
13,13
25,21
16,83
18,46
16,03
9
16,66
19,9
24,63
18,74
28,13
28,76
22,23
26,81
13,51
32,19
17,13
19,97
15,22
16,24
20,73
18,81
25,15
18
24,69
28,14
19,79
26,81
12,52
31,87
17,98
17,8
13,42
7,54
15,53
19,88

21,41
33,7
23,81
36,53
35,09
31,36
20,04
32,97
30,91
32,55
30,3
16,54
20,27
35,85
27,87
26,33
22,49
37,79
32,38
31,83
26,26
40,4
27,17
32,47
26,08
24,69
18,99
35,65
29,35
27,16
24,66
38,93
35,26
34,01
19,83
41,68
33,27
23,81
32,74
22,5
37,77
27,72

29,21
39,55
28,83
37,99
38,25
36,48
13,15
40,45
32,93
38,42
32,9
21,56
28,98
39,62
32,82
37,75
30,63
39,11
39,08
35,23
27,84
41,88
31,36
37,69
33,89
26,55
26,76
39,92
23,2
36,36
29,11
40,01
33,53
29,91
21,27
37,03
29,34
18,36
31,13
12,28
29,46
34,02

Fonte: Arquivos médicos do DOTSCMSP.
Comp CC, medida no computador craniocaudal; Comp D, medida no computador no eixo da lesão; Comp ML, medida no computador mediolateral; Peça CC, medida na peça craniocaudal; Peça D, medida na peça no eixo da lesão; Peça ML, medida na peça com paquímetro mediolateral.

Discussão
Os estudos de Burkhart e De Beer3 nos anos 2000 reacenderam
o interesse pela lesão de HS, seguidos pelo conceito de glenoid
track, ou da “trilha” que a glenoide faz sobre a cabeça do úmero
durante o movimento de abdução e rotação lateral do ombro
estudados por Iyengar et al.10 e Yamamoto et al.5 Esse conceito
foi estendido em 2014, por Giacomo et al.,6 em artigo em que
descreveram um método para determinar se uma lesão seria
on track (estaria dentro da trilha) ou off track (fora da trilha) e
sua correspondência com lesões da borda da glenoide e recidiva da lesão. Nesse estudo especíﬁco, os autores orientam um
modo para medir o diâmetro da glenoide e a determinação do
tamanho da lesão do HS, que se tornam fundamentais para

que os conceitos apresentados possam ser aplicados e, assim,
orientem o tratamento da LRA. A avaliação mais ﬁdedigna da
lesão pode mudar a conduta na luxação recidivante de ombro,
com diferentes opções de tratamento, para variados tamanhos
de defeitos ósseos da cabeça umeral.2
Observamos que em todos esses trabalhos é de fundamental importância termos um estudo preciso do tamanho da
lesão de Hill Sachs. Inúmeros autores estudaram maneiras e
exames para melhor medir essa lesão, desde a visualização
direta até os exames como radiograﬁas comuns, incidências
especiais ou até as tomograﬁas computadorizadas.
Em 2011, Cho et al.4 ﬁzeram medidas da lesão de
HS a partir de imagens bidimensionais de tomograﬁa
computadorizada e também imagens tridimensionais, para
determinar a localização e orientação da lesão. Feita por dois
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Tabela 3 – Medidas feitas em milímetros pelo terceiro observador
Rodada

Peça

Comp ML

Comp CC

Comp D

Peça ML

Peça CC

Peça D

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15,41
22,75
20,74
28,39
23,64
27,35
13,88
22,61
15,41
22,6
18,31
14,61
10,8
20,84
17,15
20,86
16,11
26,3
22,02
29,47
12,01
22,08
14,66
20,46
11,44
10,44
8,69
20,06
30,12
20,33
15,7
28,66
26,99
27,52
12,22
22
16,21
19,63
13,9
7,15
9,01
18,14

30,71
31,76
30,94
34,41
32,1
32,91
26,32
33,73
33,72
33,62
33,62
34,67
15,3
35,68
32,1
31,29
33,95
34,53
35,92
31,76
20,31
38,32
37,44
36,48
32,9
34,76
21,67
40,34
20,74
35,13
27,54
31,06
33,98
31,68
27,02
35,13
32,68
33,45
29,72
17
12,48
35,39

33,43
36,64
29,75
37,9
34,74
37,2
28,19
37,2
37,14
37,25
34,52
35,59
17,26
38,94
35,02
34,36
34,21
34,13
37,23
37,62
21,75
36,15
41,38
39,49
31,93
39,74
30,02
41,65
29,88
34,35
28,2
34,89
40,19
32,07
27,89
34,35
40,46
36,34
30,65
18,19
16,47
37,01

25,44
21,45
21,27
28,44
21,09
27,3
10,45
25,83
18,11
21,68
11,15
10,16
8,95
24,11
18,3
21,76
21,89
28,9
21,78
24,04
9,52
22,62
14,53
16,05
14,15
6,96
9,55
20,59
22,33
18,58
22,23
24,56
20,58
24,53
7,56
19,05
11,98
19,14
12,04
5,15
13,36
21,5

27,02
32,99
28,4
36,08
33,14
31,81
22,6
38,03
34,06
37,71
28,19
16,38
19,23
36,05
23,71
36,39
24,58
33,85
30,93
30,43
18
36,07
31,65
30,73
29,79
17,44
21,66
32,14
21,06
32,73
27,08
33,86
33,3
28,42
15,55
36,66
31,61
31,57
28,46
12,65
22,63
35,59

32,27
39,81
35,27
40,14
37,32
39,1
23,5
40,52
35,05
40,56
32,73
20,08
23,93
40,79
28,33
40,03
27,89
37,93
35,87
35,63
17,89
40,2
34,62
33,12
34,36
19,71
21,55
39,46
26,23
34,9
27,82
35,69
34,74
37,71
15,84
38,55
32,4
36,42
35,09
15,51
23,21
38,8

Fonte: Arquivos médicos do DOTSCMSP.
Comp CC, medida no computador craniocaudal; Comp D, medida no computador no eixo da lesão; Comp ML, medida no computador mediolateral; Peça CC, medida na peça craniocaudal; Peça D, medida na peça no eixo da lesão; Peça ML, medida na peça com paquímetro mediolateral.

Tabela 4 – Análise de repetibilidade e reprodutibilidade pelo método com análise de variância

Comp ML
Comp CC
Comp D
Peça ML
Peça CC
Peça D

Peça

Operador

Interação operador/peça

Contribuição da variabilidade

Número distinto de categorias

p < 0,05a
p < 0,05a
p < 0,05a
p < 0,05a
p < 0,05a
p < 0,05a

p > 0,05a
p < 0,05a
p < 0,05a
p < 0,05a
p < 0,05a
p < 0,05a

p < 0,05a
p > 0,05a
p > 0,05a
p < 0,05a
p > 0,05a
p > 0,05a

54,09%
43,98%
41,43%
25,43%
36,01%
34,90%

1
1
1
1
2
1

Fonte: Arquivos médicos do DOTSCMSP.
Comp CC, medida no computador craniocaudal; Comp D, medida no computador no eixo da lesão; Comp ML, medida no computador mediolateral; Peça CC, medida na peça craniocaudal; Peça D, medida na peça no eixo da lesão; Peça ML, medida na peça com paquímetro mediolateral;
p, valor de p.
a

Teste Anova.
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observadores, houve repetibilidade e reprodutibilidade das
medidas pelo método apresentado. No entanto, foi usado
o método estatístico conhecido como coeﬁciente de linearidade, pois as imagens selecionadas já tinham uma certa
pré-determinação dos pontos para sua aferição. Isso pode ter
criado um viés no estudo.
No mesmo ano, Kodali et al.12 criaram lesões de HS em
modelos reais e esses foram submetidos a tomograﬁa computadorizada, as imagens foram avaliadas bidimensionalmente,
para tamanho e profundidade. Na mensuração bidimensional, foi possível mensurar a profundidade corretamente,
porém a largura da lesão foi sempre subestimada; foi proposta a realização dessa tridimensionalmente. O estudo de
Iyengar et al.10 determinou que a reconstrução tridimensional por tomograﬁa computadorizada da lesão de Hill-Sachs é
o padrão-ouro para determinar o volume da lesão.
Acreditávamos que em modelos reais de gesso construídos por impressora 3 D após reconstrução computadorizada
tridimensional seria fácil medir a lesões de HS e aí veriﬁcar se
essas medidas estariam de acordo com o que observamos no
computador. Para evitar o viés da posição em que cada tomograﬁa foi feita, padronizamos a posição de corte do ombro: pelo
sulco do bíceps, um ponto objetivo em relação plano axial.
Portanto, todas as 14 cabeças de úmero estavam na mesma
posição quando foi feita a medição da lesão.
No entanto, para nossa surpresa, tanto na medição da peça
em gesso sob visão direta como na tela do computador o
método se mostrou sem reprodutibilidade e repetibilidade nas
mensurações. Acreditamos que a variação tanto intraobservador quanto interobservador existiu em ambos os métodos,
devido à subjetividade e à imprecisão em relação aos limites da lesão, pode o mesmo observador alterar o ponto a ser
medido no mesmo modelo em tempos distintos, o que foi
comprovado pelos resultados apresentados pelos nossos três
observadores responsáveis pela medição.
Portanto, não conseguimos medir a lesão de HS com a
precisão de que gostaríamos. Observamos que é bem difícil mesmo para cirurgiões experientes de ombro, que estão
acostumados a avaliar exames de tomograﬁa computadorizada pré-operatórios e deﬁnir o tratamento da LRA, deﬁnir os
pontos que permitiriam a medida, tanto in vivo como no computador. Acreditamos que ainda há muito que estudar nessa
área e que é necessário desenvolvimento de outros métodos
para avaliação do tamanho exato da lesão de HS.

Conclusão
Não houve reprodutibilidade e repetibilidade nas
mensurações da lesão de Hill-Sachs, tanto nos modelos tridimensionais em gesso quanto nas imagens tridimensionais
computadorizadas, obtidas a partir das imagens tomográﬁcas.
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Ainda há necessidade de desenvolvimento de método ﬁdedigno e reprodutível para aferição da lesão de Hill-Sachs.
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Health-related quality of life of patients with rotator cuff injuries, Cofee
Triangle, Colombia, 2013
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To determine the Quality of Life Related to Health and its related factors in patients

Quality of life

diagnosed with rotator cuff lesions in the Municipality of Pereira, Colombia, 2013.

Shoulder pain

Methods: Cross-sectional study. Simple random sampling of 239 patients over 18 years of

Musculoskeletal system

age attended at ﬁve health care institutions in the urban area of Pereira. Sociodemographic,

Rotator cuff

biological, clinical and self-perception aspects of the disability were collected regarding

Shoulder

the quality of life related to health. Use of measures of frequency, chi-square and logistic

Colombia

regression for analysis.
Results: 72% (173) reported poor Quality of Life Related to Health in the physical health status
component and 60% (144) in the mental health status component. Factors associated with
poor Quality of Life Related to Health according to physical health status were: schooling,
having caregiver, and shoulder disability in manual activities, daily activities and pain and
physical limitation. While the factors associated with poor Quality of Life Related to Health
in mental health status components were: schooling, having caregiver and shoulder disability due to pain and physical limitation. The greater the perception of shoulder disability,
the worse the perception of health status.
Conclusion: The introduction of psychometric measures for the evaluation of the health
status of patients with shoulder injuries contributes to a treatment adjusted to individual
requirements and daily activities of the patient.
© 2018 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introducción
La lesión de manguito rotador es una entidad de etiología multifactorial que afecta las tareas esenciales para la vida diaria
que impactan negativamente en la Calidad de Vida Relacionada
con Salud (CVRS), tanto por su elevado costo sanitario, como por
la discapacidad y el ausentismo laboral que produce.1 Para el
Centers for Disease, Control and Prevention (CDC), la CVRS se reﬁere aquellos aspectos de la calidad de vida que pueden afectar
la salud, tanto física como mental; esto a escala individual
posee unos subdominios que incluyen: percepción de la salud
física, percepción de la salud mental, riesgos de salud, estado
funcional, apoyo social y estado socioeconómico.2 Si bien, las
patologías músculoesqueléticas son las enfermedades laborales más prevalentes3–7 la información sobre las mediciones
en la calidad de vida de pacientes con discapacidad del hombro, así como otros factores relacionados es muy limitada en
países de medianos y bajos recursos.8–10
Cabe señalar, que la calidad de vida se ve afectada ante
situaciones en las que los individuos modiﬁcan su rol cotidiano o se enfrentan a cambios súbitos que alteran de una u
otra manera su bienestar.1,2 Las lesiones del manguito rotador
representan alrededor del 70% de los episodios de dolor en el
hombro,9 los cuales se derivan de una compleja interacción
de causales físicas, biomecánicas, psicológicas y sociales en
las diferentes actividades humanas y sectores económicos.10
Este conjunto de trastornos músculoesqueléticos se caracteriza por dolor osteomuscular y deterioro funcional asociados
a situaciones traumáticas en individuos jóvenes, mientras
que en pacientes de edad, se relaciona con traumas micro
repetitivos asociados al envejecimiento, lesiones por trauma

acumulativo, hipovascularización de los tendones y trauma
subacromial11–13 e implican grandes cambios en el desempeño
físico y emocional que altera de una u otra manera la calidad
de vida tanto del individuo como de su grupo social.14 Aunado
a esto, el modelo de prestación de servicios de salud, se centra en el paciente de forma integral, omitiendo o ignorando
aspectos subjetivos dependientes del vínculo entre condiciones ﬁsiológicas, habilidades funcionales, bienestar psicológico
y soporte social.8,9 De acuerdo con varios autores y el National
lnstitute for Occupational Safety and Health de los Estados Unidos (NIOSH), ninguno de los desórdenes musculoesqueléticos,
incluyendo la lesión de manguito rotador, puede explicarse
exclusivamente por los factores de riesgo en el trabajo, sino
que es necesario medir factores psicosociales y socioculturales individuales relacionados.15–17
Se estima que la prevalencia de lesiones de hombro en
la comunidad puede estar entre 4% a 26% y afecta del 7 al
30% de las personas en edad adulta.3,18,19 En consecuencia,
se ha despertado un creciente interés en los estudios que
analizan aspectos concretos de la calidad de vida en enfermedades de la articulación del hombro como las lesiones de
manguito rotador, entre otras, que pueden provocar discapacidad y dolor.14–16,20,21
En Colombia, los trastornos músculoesqueléticos representan la principal fuente de diagnóstico entre las enfermedades
laborales y dentro de estas, las lesiones de manguito rotador
se ubican entre las primeras cinco causas de morbilidad osteomuscular laboral en el país, con un aumento del 118% y más
prevalentes en hombres que en mujeres, según el Informe
Ejecutivo de la Segunda Encuesta Nacional de Condiciones
de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema General de
Riesgos Laborales.19
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El propósito de este estudio fue determinar la CVRS en
un grupo de pacientes con lesiones de manguito rotador
atendidos en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud
(IPS) en la ciudad de Pereira, Colombia. Los objetivos fueron
establecer los factores sociodemográﬁcos, biológicos y funcionales relacionados con CVRS, así como la autopercepción de
discapacidad del hombro por este tipo de lesiones, usando
instrumentos genéricos de medición como el SF-36v2, que ha
permitido evaluar el estado multidimensional de salud y el
cuestionario Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Questionnaire (DASH) que se centran en el resultado funcional a través
de la valoración clínica de ortopedia.

Materiales y métodos
Estudio observacional de corte transversal. Se tomó como
población diana a los 412 pacientes adultos de ortopedia y
traumatología que fueron diagnosticados en el año 2013 con
lesiones de manguito rotador unilateral o bilateral según CIE10: M750, M751, M752, M754, M755, M758, M759 y S460 en las
5 entidades de salud grado II y III de complejidad que operan en la zona urbana de Pereira (eje cafetero). Cabe destacar
que estos pacientes reportaban limitaciones para la abducción y rotación del hombro, signos positivos de pinzamiento
subacromial y algún grado de compromiso inﬂamatorio o
estructural. Del cálculo muestral, se obtuvo un tamaño de 239
de participantes. Se realizó muestreo aleatorio simple (MAS)
sin reemplazo por tabla de números.
Luego de una prueba piloto, a partir de los registros de pacientes de las entidades de salud participantes, se consolido una
base de datos que incluyó: sexo, régimen de salud, código diagnostico (CIE-10), nombre diagnóstico, tipo diagnóstico, fecha
de consulta, teléfono, dirección y nombre completo. Se procedió a contactar al participante hasta completar el tamaño
de muestra estimado y por medio de entrevista se preguntó
sobre lo acontecido durante la última semana, por tanto, se
controlaron sesgos de información y selección. Las personas
que aceptaron ﬁrmaron consentimiento informado. El estudio
fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Salud de
la Universidad del Valle (Acta Aprobación no. 01-012).
La teoría que guío la selección de las variables y su método
de medición se basó en el modelo teórico de Wilson y Cleary22
(ﬁg. 1) sobre CVRS, donde las variables independientes fueron
aspectos sociodemográﬁcos, biológicos y clínicos; así como
de autopercepción de discapacidad del hombro mediante el
cuestionario DASH. Mientras la variable desenlace fue CVRS
mediante la encuesta SF-36v2. Se diseñó un procedimiento
operativo estandarizado para la supervisión, recolección y
digitación de las encuestas.23 Se digitaron los datos en una
plantilla creada previamente en Epiinfo 7 y en la aplicación de
QualityMetric Health OutcomesTM Scoring Software 4.5.1 ajustados por población de referencia de Estados Unidos a 2009 para
el análisis de la variable resultado CVRS. El puntaje estandarizado de los componentes resumen del SF-36v2 fueron dos. El
primero que corresponde al estado de salud física (PCS), que
mide aspectos físicos de la calidad de vida agrupado por las
dimensiones: función física (PF), rol físico (RP), dolor corporal
(BP) y salud general (GH). El segundo componente resumen
es el estado de salud mental (MCS), que determina aspectos

subjetivos o mentales agrupado por las dimensiones: vitalidad (VT), función social (SF), rol emocional (RE) y salud mental
(MH). El componente de (PCS) está compuesto por 21 ítems,
mientras que el componente (MCS) por 14 ítems (ﬁg. 2).
Para veriﬁcar la digitación, se revisaron 20% de los cuestionarios de la base de datos contrastándolos con los registros
físicos y corrigiéndolos (digitando el error localizado en la base
de datos). La base de datos fue depurada mediante la elección
de las variables de interés. Se eliminaron datos personales y
se asignaron códigos para cada registro. Posteriormente, se
transﬁrió la base de datos a Stata® versión 9.0 para el análisis.
En el análisis exploratorio se calcularon medidas de tendencia central y dispersión. Para convertir los valores de DASH se
ajustó el nivel de discapacidad en una escala de (0 a 100) donde
0 es “sin discapacidad” y 100 “máxima discapacidad” (ﬁg. 3).
Para el cuestionario SF36v2, la escala calculada fue de 0 a100,
donde 0 es “la peor salud” y 100 “la mejor salud”. Para la asociación entre las variables de exposición y desenlace, se aplicó
la prueba de Chi cuadrado, tanto para el componente resumen del estado de salud física como mental, y ﬁnalmente, se
calcularon Odds Ratio (OR). El análisis multivariado consistió
en un modelamiento de regresión logística entre mala calidad
de vida y buena calidad de vida, teniendo en cuenta las variables cualitativas que en la prueba de Chi cuadrado, tuvieron
signiﬁcancia estadística. Los modelos de regresión logística de
variables asociadas a la CVRS fueron validados por la prueba
de bondad del ajuste de Hosmer y Lemeshow.24

Resultados
En su mayoría la población encuestada fueron mujeres, con
una media de edad aproximada de 55 años. El 66%(158) fue
mayor de 50 años. Dos terceras partes de los pacientes tienen pareja, una tercera parte poseen escolaridad secundaria
completa, una tercera pertenecen al estrato socioeconómico
3, casi la mitad son trabajadores formales y tres cuartas partes
están aﬁliados al régimen contributivo del sistema de seguridad social. También la mitad de los encuestados manifestaron
vivir en casa propia, la mitad perciben ingresos menores o
iguales a dos salarios mínimos, tres cuartas partes viven con
familiares, dos tercera partes son cabeza de hogar, más de la
mitad tienen una buena relación con su familia, y una cuarta
parte requiere de un cuidador.
Respecto a las variables biológicas y clínicas de la muestra,
la mayoría de los pacientes 89% (214) reportaron ser diestros. El
lado lesionado más afectado fue el hombro derecho en 58,1%
(139), 28,4% (68) reportaron lesión en el hombro izquierdo y
13,3%(32) presentaron lesión de ambos hombros. La media de
tiempo aproximado transcurrido entre la fecha de diagnóstico y el momento de la entrevista fue 15 meses en un tiempo
mínimo de 3 meses y máximo de 43 meses. El diagnóstico más
frecuente fue la ruptura del manguito rotador con un 57,7%
(138) de los pacientes, mientras que un 28% (67) presentaron
tendinitis del manguito rotador. Adicionalmente, se observó
que 42,9% (103) tenían más de un diagnóstico y de ellos el más
frecuente fue el traumatismo de tendón del maguito rotatorio
del hombro. En cuanto a los tratamientos recibidos, se encontró que un 78% (189) habían recibido terapia física, un 33,8%
(81) recibió inﬁltración de hombro con corticoides, 28% (67)
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Características
individuales

Amplificación
de sintomas
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y fisiológicas
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Estado
funcional

Estado de
síntomas

Percepción de
salud general

Soporte social
y psicológico

Soporte social
y económico

Soporte
psicológico

Calidad general
de vida

Características
ambientales

Factores no
médicos

Figura 1 – Modelo teórico de Wilson y Cleary. Adaptado de Wilson IB et al.22 Naranja, factores determinantes de la calidad
de vida general; Blanco, variables intermedias.

Puntajes para toda la muestra

Puntajes de salud física

Puntajes de salud mental
Mejor
salud
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20
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43,9

47,21

45,06

38,85

41,67

48,57

52,88

48,07

39,62

46,34

Peor
salud

Figura 2 – Puntajes estandarizados de la encuesta SF-36v2 en la población de estudio (n = 239). Fuente: Datos de la muestra
calculados con Scoring software 4,5, QualityMetric, ajustados por población de referencia de Estados Unidos a 2009.
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Figura 3 – Distribución de puntajes en escala de 0 a 100 DASH en los componentes resumen del estado de salud física y
mental según grupos de CVRS (n = 239).

fue sometido a cirugía de artroscopia de hombro y 17,5% (43)
fue sometido a cirugía con técnica abierta. Frente a la capacidad de los encuestados para desarrollar actividades manuales,
se encontró que en su mayoría no presentaron ninguna diﬁcultad o síntoma, sin embargo en aquellas actividades que
implican la movilidad del hombro lesionado por encima de
su cabeza, un 56,4% (135) manifestaron diﬁcultades de manera

moderada, bastante o extrema. Las actividades cotidianas que
mayor incapacidad presenta se destacaron: lavarse la espalda
y ponerse ropa; mientras el 42% (102) reportó limitaciones en
las actividades diarias. En cuanto a las actividades que implicaron mayor limitación y dolor de hombro, se reportaron las
actividades deportivas con un 31% (74). Más del 70% de los
encuestados reﬁrieron tener dolor permanente de hombro al

368

r e v b r a s o r t o p . 2 0 1 8;5 3(3):364–372

Tabla 1 – Estado funcional de la población de estudio medido con el cuestionario DASH (n = 239)
Pregunta

Abrir un frasco nuevo o apretado
Escribir
Girar una llave
Preparar una comida
Empujar una puerta pesada
Poner un objeto por encima de su cabeza
Oﬁcios caseros pesados
Podar o arreglar un jardín
Tender la cama
Cargar una bolsa o un maletín
Cargar un objeto de más de 5 kg
Cambiar una bombilla alta
Lavarse o secarse el pelo
Lavarse la espalda
Ponerse buzo o saco cerrado
Cortar comida con un cuchillo
Actividades recreativas de poco esfuerzo
Actividades recreativas que requieren esfuerzo
Actividades recreativas para mover libremente su brazo
Usar medios de transporte
Actividades íntimas de pareja
Actividades sociales
Limitado actividades diarias
Dolor de Hombro
Dolor al realizar actividades
Hormigueo
Debilidad
Rigidez
Diﬁcultad para dormir
Impacto en su autoestima

LEVE

NADA

MODERADA

BASTANTE

EXTREMA

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

85
164
164
160
102
69
70
142
128
82
57
86
133
75
90
150
152
71
73
129
159
175
99
35
41
130
111
133
66
83

36
69
69
67
43
29
29
59
54
34
24
36
56
31
38
63
64
30
31
54
75
73
41
15
17
54
46
56
28
35

42
31
31
36
46
35
37
21
48
49
31
32
29
33
28
25
34
29
23
19
16
19
38
65
47
25
20
27
36
31

18
13
13
15
19
15
15
9
20
21
13
13
12
14
12
10
14
12
10
8
8
8
16
27
20
10
8
11
15
13

41
29
28
23
38
46
42
22
23
40
45
29
28
43
44
25
24
34
34
43
17
25
54
57
61
41
41
34
62
28

17
12
12
10
16
19
18
9
10
17
19
12
12
18
18
10
10
14
14
18
8
10
23
24
26
17
17
14
26
12

24
11
9
12
21
29
29
21
22
23
33
21
30
35
47
22
11
31
33
32
14
14
37
64
66
35
57
34
45
62

10
5
4
5
9
12
12
9
9
10
14
9
13
15
20
9
5
13
14
13
7
6
15
27
28
15
24
14
19
26

47
4
7
8
32
60
61
33
18
45
73
71
19
53
30
17
18
74
76
16
6
6
11
18
24
8
10
11
30
35

20
2
3
3
13
25
26
14
8
19
31
30
8
22
13
7
8
31
32
7
3
3
5
8
10
3
4
5
13
15

Fuente: Datos de la muestra.

realizar alguna actividad, así como diﬁcultad para dormir o
impacto en su autoestima por la lesión de hombro, ya sea de
manera leve, moderada, bastante o extrema (tabla 1).
Las puntuaciones medias estandarizadas variaron de 52,88
en VT a 38,85 en RP. Sobre los componentes resumen del SF36v2, se observó que ambos puntajes estuvieron por debajo de
50, lo que demuestra que el PCS con 43,90 puntos, y el MCS con
47,21 puntos poseen limitaciones considerables. El porcentaje
de riesgo de sufrir depresión en la población de estudio, comparado con la población de referencia, fue de 37% (88) versus
18%; siendo para los hombres 26% (62) versus 15% y en las
mujeres 43% (103) versus 19%. Las dimensiones más afectadas en los hombres fueron RP, BP y RE; y en las mujeres fueron
RE, RP y BP.
En cuanto al comportamiento de los puntajes de discapacidad medidos con el DASH en relación con los grupos de mala
y buena calidad de vida en ambos componentes del SF36v2,
se observó que a mayor percepción de discapacidad del hombro, peor es el estado de salud percibido por los pacientes. La
mala y buena calidad de vida en el estado de salud física mostró asociación con variables sociodemográﬁcas, por ejemplo,
con el estado civil, con el estrato socioeconómico uno y dos,
con la escolaridad primaria o ninguna, con un salario mensual
entre $1.070.000 a $1.605.000 y con la presencia de un cuidador. Asimismo se reportó que hay menor riesgo de presentar
mala calidad de vida relacionada con el estado de salud física

cuando se tiene mayor nivel educativo (OR: 0,73), cuando se
tiene mejor salario (OR: 0,81), y cuando se tiene un cuidador
(OR: 0,90).
Se elaboraron 4 modelos de regresión logística con el ﬁn
de encontrar factores asociados para presentar mala calidad
de vida relacionada con el estado de la salud física y con el
estado de salud mental. El modelo seleccionado fue el 4 del
que se obtuvo un valor de p = 0,32 para el componente salud
física y p = 0,21 para salud mental; ya que fue el modelo con
más variables signiﬁcativas y buen ajuste, rechazando la hipótesis nula (tabla 2). Respecto a la asociación de mala calidad
de vida relacionada con el estado de la salud física, se observó
que las personas con educación universitaria tienen 0,83 veces
menos la oportunidad de tener mala calidad de vida (IC 95%
0.03–0.93), mientras las personas que tienen cuidador son las
que presentan 2,86 veces la oportunidad de tener mala calidad de vida (IC95% 1.03–14.53). Respecto a la asociación de
mala calidad de vida relacionada con el estado de salud mental, se observó que las personas que tienen un cuidador tienen
5,64 veces más la oportunidad de tener mala calidad de vida
(IC95% 1.01–7.68), mientras que se tiene menos oportunidad
de tener mala calidad de vida relacionada con salud mental
cuando la actividad corresponde a la de estudiante 0,96 veces
menos (IC 95% 0.0–0.7), y si se tiene educación universitaria
0,8 veces menos (IC95% 0.06–0.68). Los tres factores evaluados
en el cuestionario DASH se relacionan con la mala CVRS física.
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Tabla 2 – Prueba de bondad de ajuste de los modelos de regresión logística de variables asociadas a la CVRS en el
componente resumen del estado de salud física (A) y salud mental (B)
A. Criterio salud física

Modelo 1

Modelo 2

Modelo 3

Modelo 4

Verosimilitud
Variables signiﬁcativas
Pseudo r
Hosmer &Lemeshow (valor p)
AIC
BIC
B. Criterio salud mental
Verosimilitud
Variables signiﬁcativas
Pseudo r
Hosmer & Lemeshow (valor de p)
AIC
BIC

−57,855
2
0,52
0,84
141,71
185,34
Modelo 1
−91,179
2
0,31
0,59
221,7
261,9

−51,12
3
0,57
0,83
140,24
203,93
Modelo 2
−99,15
2
0,31
0,54
220,31
257,23

−53,15
3
0,56
0,28
140,31
197,3
Modelo 3
−99,2
3
0,31
0,27
218,4
251,9

−61,15
4
0,54
0,32
140,89
191,23
Modelo 4
−99,78
4
0,3
0,21
217,5
247,7

Fuente: Datos de la muestra.

Mientras que solo el factor 2 y 3 evaluados en el cuestionario
DASH se relacionan con la mala CVRS mental (tabla 3).

Discusión
Existen varias escalas utilizadas en la práctica clínica
diseñadas para obtener información inicial acerca de una
enfermedad, monitorizar los posibles cambios de los síntomas
y evaluar la eﬁcacia del proceso terapéutico25 . Los análisis de
dimensionalidad y ﬁabilidad de las encuestas empleadas en el
estudio mostraron que cumplen cabalmente con los requisitos metodológicos para evaluar en forma conﬁable y válida, el
perﬁl multidimensional del concepto de salud de los pacientes con este tipo de lesiones. Donde los pacientes con mayor
puntaje en la escala DASH se ubicaron en el grupo de mala
CVRS, este hallazgo se relaciona con el estudio de Henn et al5
Los valores extremos fueron para las puntuaciones medias en
el rol físico con 38,85 y vitalidad con 52,88 puntos en toda la
población.
La lesión del manguito rotador se presentó en este estudio
en 66%(158) de personas mayores de 50 años principalmente
mujeres 64%(101), lo que coincide con lo reportado en el estudio de Almeida et al.7 , donde las mujeres reﬁeren una mayor
percepción de discapacidad. Gialanella et al.25 , informan que
la capacidad de trabajar en casa en las amas de casa con
un desgarro del manguito rotador de espesor total, se ven
más limitadas y hasta 84% requiere ayuda para realizar algunas actividades, como pasar la aspiradora. Otra observación
interesante de este estudio fue que las mujeres mostraron
puntajes promedio del SF36 menores comparado con los hombres del estudio y la población de referencia, y las dimensiones
más afectadas en este grupo son las de rol emocional (RE), rol
físico (RP) y dolor corporal (BP); Esto puede ser explicado por
el hecho que a mayor percepción de discapacidad del hombro,
peor estado de salud percibido por los pacientes.
Con respecto a las variables biológicas y clínicas, el
diagnóstico más frecuente de los pacientes del estudio,
fue la ruptura del manguito rotador en 57,7%(138) y esto
fue un factor de riesgo para presentar mala CVRS en el
componente resumen del estado de salud mental, cuando

el diagnóstico clínico de ruptura del manguito rotador era
del lado izquierdo, comparado con las personas que tenían
tendinitis en el manguito rotador del mismo lado. Lo cual
coincide con lo reportado en el meta-análisis realizado
por Hermans et al.26 , donde se reportó que la incidencia
de rotura del manguito rotador oscila entre 33 y 81% en
población general, que por lo general limita el rango de
movimiento.27,28
Mientras que, en el componente resumen del estado de
salud física, en ninguna de las variables biológicas y clínicas se
encontraron diferencias estadísticamente signiﬁcativas para
presentar mala CVRS física. Tal inconsistencia, puede estar
explicada por la naturaleza genérica del SF36v2 que en otros
estudios de las enfermedades del hombro, tal y como lo describe Razmjou et al.10 , donde este tipo de medidas genéricas
no han demostrado una diferencia signiﬁcativa en los puntajes totales del estado de salud física y las características
biológicas.
Así como lo describieron MacDermid et al.9 , y Razmjou et
al10 . se veriﬁcó que esta patología provoca un gran compromiso funcional, afectando tanto el ámbito social como laboral,
produciendo altas incapacidades en los miembros superiores,
aún después del tratamiento. En este estudio, la presencia de
mala CVRS frente a las variables funcionales estuvo asociada
con la discapacidad percibida por el grupo estudiado para realizar diversas actividades, representadas en los 3 factores del
DASH, que comprometen las actividades manuales, las actividades cotidianas, el dolor y limitación física en el hombro y se
relaciona en la dirección esperada con los puntajes obtenidos
en el grupo de mala CVRS, en ambos componentes resumen
reportados por el SF36v2.9,10
Frente a las restricciones en las actividades de la vida
diaria que están relacionadas con problemas del manguito
rotador; distintos estudios reportan que los pacientes experimentaron dolor nocturno en el hombro y debilidad muscular
durante la elevación del hombro.25,26,29 En este estudio, entre
las variables que más aportaron con la percepción de mala
calidad de vida relacionada con la salud mental se encuentra
el dolor y limitación física; en la percepción de discapacidad
de hombro, por cada unidad que aumenta el puntaje en el
factor 3 DASH: dolor y limitación, la probabilidad de presentar
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Tabla 3 – Modelo 4 de regresión logística de variables asociadas con la CVRS en el componente resumen del estado de
salud física y mental (n=239)
Salud Física
Variable

B

OR

P

IC 95%

Sexo
Femenino
Masculino

−0,92

1
0,4

0,13

0,12

1,34

Edad agrupada
Menor de 50
50 ó más

0,54

1
1,71

0,36

0,52

5,61

1
2,91

0,06

0,92

9,15

Estado civil
Sin pareja
Con pareja
Escolaridad
Primaria
Secundaria
Técnico
Universitario

−1,77
−2,81
−1,77

1
0,17
0,06
0,17

0,01
0
0,04

0,04
0
0,03

0,68
0,49
0,93

Salario mensual
Menos o igual a $535.000
Entre $535.000 y $1.070.000
Entre $1.070.000 y $1.605.000
Más de $1.605.000
No aplica

0,62
−1,71
0,01
−0,6

1
1,85
0,18
1,01
0,55

0,38
0,07
0,99
0,44

0,46
0,02
0,13
0,12

7,44
1,2
7,65
2,47

Tiene Cuidador
No
Si
Factor 1 DASH: actividades manuales
Factor 2 DASH: actividades cotidianas
Factor 3 DASH: dolor y limitación física

1,35
0,12
0,22
0,36

1
3,86
1,13
1,25
1,44

0,04
0,02
0,15
0

1,03
1,01
0,91
1,18

14,53
1,27
1,71
1,75

Salud Mental
Variable

B

OR

P

IC 95%

Sexo
Femenino
Masculino

0,26

1
1,3

0,63

0,45

3,81

Edad
Menor de 50
50 ó más

−0,21

1
0,81

0,64

0,33

1,96

Escolaridad
Primaria
Secundaria
Técnico
Universitario

−0,6
−0,03
−1,61

1
0,55
0,97
0,2

0,21
0,97
0,01

0,22
0,27
0,06

1,4
3,49
0,68

Actividad principal en el último mes
Desempleado
Trabajador
Estudiante
Retirado
Incapacidad permanente
Hogar
Otra

−0,87
−3,22
−1,43
−1,77
−0,45
−0,09

1
0,42
0,04
0,24
0,17
0,64
0,91

0,27
0,03
0,17
0,14
0,6
0,93

0,09
0
0,03
0,01
0,11
0,1

1,96
0,79
1,86
1,84
3,47
7,86

Tiene Cuidador
No
Si

1,89

1
6,64

0

1,01

7,86

Ha recibido tratamiento de su lesión derecho
Tendinitis del manguito
Ruptura del manguito

0,79

1
2,21

0,09

0,87

5,63

Otra
Factor 2 DASH: Actividades cotidianas
Factor 3 DASH: Dolor y limitación física

0,14
0,17

1,15
1,18

0,02
0,001

1,01
1,07

1,3
1,3

Fuente: Datos de la muestra.

r e v b r a s o r t o p . 2 0 1 8;5 3(3):364–372

mala calidad de vida aumenta 1,18 veces (IC 95% 1.07–1.3), en
el grupo estudiado.
Cuando se comparan los puntajes estandarizados de la
población de estudio con la población de referencia de los
Estados Unidos 2009, en general, los pacientes con lesiones de
manguito rotador residentes en Pereira, estuvieron por debajo
en su CVRS por función física, rol físico, dolor corporal, función
social, rol emocional, y los componentes resumen medidos
por el SF36v2. La comparación entre los datos demostró que
estas lesiones de hombro, afectan la percepción del paciente
sobre su estado general de salud. Lo cual, debe servir como
base para documentar el impacto de este tipo de trastornos
músculo esquelético sobre todas las dimensiones de bienestar
del paciente.
Las fortalezas de éste estudio fue la utilización de instrumentos poco utilizados y validados en este tipo de lesiones,
así como su costo bajo y alta representatividad. Cabe destacar
que la percepción de las personas sobre su estado de salud,
la magnitud de sus síntomas y sus discapacidades, se ve limitado con el uso de cuestionarios de autorreporte y el número
de preguntas implico la utilización de mucho tiempo para el
desarrollo de la entrevista. En este sentido la evaluación de los
tratados quirúrgicamente, que en principio pudiera ser asintomática es un factor que pudiera inﬂuir en los resultados de
la calidad de vida comprobada.

Conclusiones
Los resultados de estas dos encuestas con respecto a las lesiones de hombro, en presencia de lesiones de manguito rotador,
coinciden con anteriores estudios publicados que indagan
sobre la percepción sobre la Calidad de Vida Relacionada con
la Salud.
La necesidad de incorporar mediciones sobre las necesidades de atención de salud y la evaluación del estado de salud
mediante el uso de diferentes indicadores sociales, económicos y psicológicos impone el uso de medidas psicométricas
para la evaluación del estado de salud de pacientes con lesiones de hombro, lo cual contribuye a un tratamiento ajustado
a requerimientos individuales y a las actividades diarias del
paciente donde la reparación del manguito rotador tiene un
papel importante en la minimización de la carga social de la
enfermedad y la Calidad de Vida Relacionada con la Salud.

Conﬂicto de intereses
Los autores declaran no tener ningún conﬂicto de intereses.
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Introdução
Variações anatômicas musculares são comumente encontradas e podem consistir na ausência de um músculo na maioria
da população, músculos acessórios ou excedentes e desvio do
curso normal, pode apresentar origem ou inserção anômala,
ou ainda ter ventres, ou origens supranumerárias. Músculos
acessórios são variações anatômicas que representam músculos adicionais distintos dos que são encontrados na maioria
dos indivíduos.
Com os avanços tecnológicos na área do diagnóstico por
imagens e a inovação de seus equipamentos, especialmente
a qualidade de imagens seccionais, tais como a tomograﬁa computadorizada e a ressonância magnética, tornaram-se
muito mais simples a análise e o estudo de variações anatômicas musculares, tanto pela precisão em distinguir-se o tecido
muscular dos demais tecidos quanto por constituir-se de um
método feito in vivo, não é necessária a dissecação de cadáveres, o que gera um aumento signiﬁcativo na população
disponível ao estudo.
O músculo ancôneo epitroclear está presente em diversas
espécies animais, tais como répteis, anfíbios e principalmente
mamíferos, é considerado um músculo anômalo, ou acessório, quando presente em humanos.1–3 Segue o mesmo curso
que o retináculo ﬁbroso, que forma o teto do túnel cubital, ou
ligamento de Osborne,4 esse considerado seu resquício ﬁbroso
por Testut.5 Origina-se na região inferior do epicôndilo medial
e insere-se posteromedialmente no olécrano.6
Sua prevalência varia muito entre os autores desde sua
primeira descrição por Gruber,7 em 1866, que o denominou
como músculo ancôneo sexto, oscilava de 1% a 34%.2,6,8–10
É considerado como um resquício evolucionário, quando comparada sua presença constante na maioria dos mamíferos
primatas.1,4,11
A importância clínica desse músculo acessório justiﬁca-se
quando sua presença é sintomática e está associado à síndrome do túnel cubital, neurite compressiva do nervo ulnar e
outras síndromes dolorosas do cotovelo, na maioria dos casos
o músculo ancôneo epitroclar causa a compressão do nervo
ulnar na sua passagem pelo sulco do nervo ulnar no úmero,
medialmente à tróclea.2,3,9,10,12,13

Objetivo
Analisar exames de ressonância magnética da região do cotovelo e avaliar a presença do músculo ancôneo epitroclear.
Quantiﬁcar a presença desses músculos em relação ao sexo
e à idade.

Metodologia
Foram analisados 232 exames de ressonância magnética
do cotovelo, arquivados em banco de dados PACS, feitos
em um aparelho modelo Signa Horizon HDXT de 1,5 T de
campo magnético, da General Electric Medical Systems. As imagens analisadas foram as ponderadas em T1 e T2 com
saturação do sinal da gordura, sem administração de meio

de contraste, adquiridas nos planos axial – programada perpendicular ao plano da articulação do cotovelo, inicia-se a
10 cm acima da articulação até a tuberosidade do rádio. Os
exames foram cedidos pelo centro de diagnóstico por imagens da instituição envolvida, de acordo com o parecer do
Comitê de Ética (n.1.051.245), através de cadastro do projeto na Plataforma Brasil (CAAE: 42869015.0.0000.0070). Os
exames foram arquivados em mídia CD-R e analisadas pelo
software Centricity DICOM viewer® 3.0 (General Electric Medical Systems) fornecido automaticamente no arquivamento dos
exames. A identidade dos pacientes foi mantida no mais absoluto sigilo, foram registrados apenas o sexo, a idade e o lado
estudado.
Na avaliação da presença do músculo ancôneo epitrioclear
foram considerados os seguintes pontos referenciais: no plano
axial, seguindo a direção de proximal para distal, foram observados os cortes que vão desde o início do epicôndilo medial
(crista supraepicondilar medial), passando por todo o olécrano até o nível da tuberosidade da ulna. Foi observada a
presença de um ventre muscular na região do sulco do nervo
ulnar no úmero, em um corte no qual se observa o capítulo,
a tróclea, ambos os epicôndilos do úmero e o olécrano em
um mesmo corte, caracteriza a presença do músculo ancôneo
epitroclear.
Foram considerados os exames cujas imagens pertenciam
a indivíduos adultos saudáveis e sem qualquer tipo de cirurgia
prévia ou colocação de osteossínteses na região examinada,
foram também desconsiderados os exames em que houvesse
lesão muscular evidente ou presença de neoplasias que alterassem a anatomia normal da região de interesse. Os exames
foram avaliados quanto à presença ou ausência do músculo
por dois observadores separadamente, os quais têm mais de
sete anos de experiência em anatomia humana seccional por
imagens de ressonância magnética.
Após a quantiﬁcação do músculo ancôneo epitroclear
foram feitas análises métricas e volumétricas por meio do
software AnalyzePro 1.0 da AnalyzeDirect, consideraram-se as
medidas de comprimento e volume pela média calculada a
partir das medições feitas por cada um dos observadores separadamente, através do mesmo software de mesma versão.

Resultados
Dos 232 exames avaliados, 218 preenchiam os pré-requisitos
apresentados em nossa metodologia.
Desses, 141 eram do gênero masculino (65%) e 77 do
feminino (35%); 127 exames eram de cotovelos do lado
direito (58%) e 91 do lado esquerdo (42%). Dos cotovelos analisados, 29 tinham o músculo ancôneo epitroclear
(13,3%) distribuído entre os gêneros e a lateralidade conforme
a tabela 1.
A média de idade dos pacientes avaliados ﬁcou em
44 anos, o paciente mais jovem tinha 13 anos e o mais velho
83. A prevalência maior do músculo foi observada em indivíduos adultos jovens e adultos (30 a 59 anos) conforme
tabela 2.
O comprimento do músculo variou de 8,31 mm a
26,2 mm (média de 18,12 mm, ±5,42 mm) e o volume
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Tabela 1 – Prevalência do músculo ancôneo epitroclear
Ausente
Presente
Direito/Masculino
Direito/Feminino
Esquerdo/Masculino
Esquerdo / Feminino

189
29
9
8
10
2

86,7%
13,3%
4,1%
3,7%
4,6%
0,9%

Lado

Gênero

Direito

17

58,6%

Masculino

19

65,5%

Esquerdo

12

41,4%

Feminino

10

34,5%

Tabela 2 – Prevalência do músculo ancôneo epitroclear em relação à idade dos indivíduos avaliados
Idade (anos)

Até 19

De 20 a 29

De 30 a 39

De 40 a 49

De 50 a 59

De 60 a 69

De 70 a 79

De 80 a 89

Total

Indivíduos
Prevalência

12
0
0,0%

15
2
13,3%

45
9
20,0%

62
7
11,3%

61
8
13,1%

17
1
5,9%

4
1
25,0%

2
1
50,0%

218
29
13,3%

Discussão

Figura 1 – Compilação de imagens do software de
volumetria AnalyzePro. A: Reconstrução coronal da
sequência axial mostrada em D, com o MAE selecionado a
partir da seleção corte a corte no plano axial. B: Seleção
volumétrica no plano frontal. C: Seleção volumétrica em
perﬁl. D: Imagem no plano axial ponderada em T1
com a seleção do MAE.

variou de 295,05 mm3 a 1.967,92 mm3 (média de 882,94 mm3 ,
±295,05 mm3 ) (ﬁg. 1).
A concordância entre os observadores foi moderada,
(teste Kappa: 0,574), as discordâncias foram revisadas,
primeiramente individualmente e depois com a observação
em conjunto, chegou-se a um consenso entre os observadores.

As divergências quanto ao músculo ancôneo epitroclear (MAE)
já se iniciam pela sua nomenclatura. Foi batizado por Gruber7
em 1866 como músculo anconeus sextus, que, diferentemente
dos músculos ancôneo quarto e quinto, que são tratados
como uma variação do músculo tríceps braquial, é tido como
uma variação do músculo ﬂexor ulnar do carpo, é também chamado de anconeus internus, epitrochleo-olecranonis e
epitrochleocubital.14,15
Desde a sua primeira descrição, sua prevalência também é
bastante divergente entre os autores,7,9,16–22 oscila de 3 a 34%
ao longo dos anos. Em nossa avaliação encontramos o MAE em
29 cotovelos (ﬁg. 2), o que nos aproxima de algumas pesquisas
feitas anteriormente.7,9,17
A presença inconstante e variável desse músculo não é
característica somente da espécie humana. Galton1 relata
a presença do MAE em outras espécies de mamíferos, tais
como o macaco capuchinho, quoll oriental, lebre-da-Eurásia,
tatu-canastra, lêmure voadora ﬁlipina, vombate, equidna,
bicho-preguiça, foca, tamanduá-bandeira, leão e urso-pardo.
Abdala e Diogo,23 em um estudo comparativo, relatam a
presença do MAE em espécies de salamandra, sapo-de-areia,
cágado-da-orelha-vermelha, lagarto sardão, jacaré-de-papo-amarelo e até mesmo no galo doméstico. Assim como em
humanos, o MAE é variável em primatas, aparece somente
em certas espécies de orangotango, como o orangotango-de-Bornéu, por exemplo, e em chimpanzés.24,25 Diferentemente
dos humanos, o MAE tem classiﬁcação quanto à sua função
em primatas e demais mamíferos, como músculo tensor da
fáscia do antebraço,24 e como ﬂexor ulnar do antebraço em
anfíbios, répteis e aves.23
A prevalência do MAE é maior em primatas inferiores e
lêmures, tende a desaparecer em macacos artrópodes,4 o que
nos dá uma pista evolutiva acerca desse músculo.
Em nossa amostra, não houve correlação estatística entre a
presença do MAE e o gênero do indivíduo (qui-quadrado: 0,01)
ou com a idade (qui-quadrado: 0,955).
O fato de o momento atual proporcionar o aumento das
amostras estudadas pelo crescente avanço de técnicas que
estudam o indivíduo vivo auxilia em uma veriﬁcação mais
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Figura 2 – Imagem de cotovelo esquerdo por ressonância magnética no plano axial, em ponderação T1. A, ausência do MAE.
Estrela: epicôndilo medial; Seta: nervo ulnar; Cabeça de seta: retináculo ﬁbroso (ligamento de Osborne); B, presença do MAE.
Estrela: epicôndilo medial; Seta: nervo ulnar; Cabeça de seta: músculo ancôneo epitroclear L: Lateral; M: Medial.

apurada e assertiva a respeito das porcentagens reais da
presença desse músculo.
9.

Conclusão
A prevalência do músculo ancôneo epitroclear em humanos
e em outras espécies é variável sem que haja um padrão de
normalidade. Não há correlação estatística entre a presença
desse músculo e a idade ou o gênero dos indivíduos.

10.

11.
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12.

Os autores declaram não haver conﬂitos de interesse.
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Correlation between the UCLA and Constant-Murley scores in rotator cuff
repairs and proximal humeral fractures osteosynthesis
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To evaluate the correlation between the UCLA and Constant-Murley scores in the

Rotator cuff

surgical treatment of rotator cuff tears and proximal humeral fractures (PHF).

Arthroscopy

Methods: Retrospective study evaluating patients submitted to arthroscopic rotator cuff

Shoulder fractures

repair and surgical treatment of PHF with 2-year follow-up. Patients were evaluated by the

Rehabilitation

UCLA and Constant-Murley scores in the preoperative period for the rotator cuff repairs, and

Shoulder

3, 6, 12 and 24 months after surgery for both diagnoses. Pearson’s correlation coefﬁcient (r)

Clinical scales

was calculated to measure the degree of correlation between the two clinical scales.
Results: We evaluated 109 patients: 54 with rotator cuff tear and 55 with PHF. Twenty-four
months after surgical treatment, the scores according to the UCLA and Constant-Murley
scores were 32.6 ± 4.0 and 85.0 ± 12.0 for the rotator cuff tears and 30.3 ± 5.3 and 73.8 ±
13.9 for the PHF, demonstrating signiﬁcant improvements in both, in relation to the initial
evaluation (p < 0.001). The scales demonstrated high correlation (r = 0.88, p < 0.001). The scores obtained in the two scales showed high or very high correlation in all the postoperative
clinical evaluations (r = 0.79 to 0.91, p < 0.001).The correlation was high In the preoperative
evaluation (r = 0.73, p < 0.001).
Conclusion: The UCLA and Constant-Murley scores presented high or very high correlation
in the evaluation of surgical treatment of rotator cuff tears and PHF. The correlation in the
preoperative evaluation was high.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
Escalas e questionários de avaliação clínica são úteis para avaliar de maneira objetiva os resultados cirúrgicos e possibilitar
a comparação entre os diferentes estudos.1 A força de um sistema de avaliação depende de sua validade, reprodutibilidade,
sensibilidade e responsividade.2,3
Existem mais de 40 escalas para avaliar a dor e a função
do ombro.1 Nos últimos cinco anos, as escalas de Constant
e Murley4 e da University of California at Los Angeles (UCLA)5
foram, respectivamente, a primeira e a terceira mais usadas
nos estudos publicados sobre manguito rotador nas revistas
ortopédicas de maior impacto. A escala da UCLA apresenta
conﬁabilidade que varia de moderada a muito alta.6 Devido
a inconsistências na validade, conﬁabilidade e responsividade, é considerada uma ferramenta não ideal para a pesquisa
clínica.7 A escala de Constant-Murley,4 por sua vez, foi validada previamente e tem alta conﬁabilidade.8–10
Alguns estudos correlacionam os resultados obtidos entre
diferentes escalas aplicadas no ombro e observam se existe
ou não similaridade entre os resultados obtidos.2,10–19 Apenas dois avaliam a correlação entre as escalas da UCLA e de
Constant-Murley, em pacientes submetidos a reparo aberto
do manguito rotador20 ou no pós-operatório precoce de fraturas da extremidade proximal do úmero.10 Não existe trabalho
que avalie a correlação entre as duas escalas após o reparo
artroscópico do manguito ou no seguimento de longo prazo
das fraturas.
O objetivo deste estudo foi avaliar a correlação entre
as escalas da UCLA e de Constant-Murley antes e após o

tratamento cirúrgico de roturas do manguito rotador e após
o tratamento cirúrgico de fraturas da extremidade proximal
do úmero.

Métodos
Desenho do estudo
Foi feito um estudo retrospectivo, que avaliou um banco
de dados obtido prospectivamente. Os procedimentos foram
feitos entre 30/09/2008 e 06/03/2014 por dois cirurgiões pertencentes a uma mesma instituição. O trabalho foi aprovado pelo
Comitê de Ética da instituição sob o número 1226.

Participantes
Foram incluídos pacientes com rotura do manguito rotador
e fratura da extremidade proximal do úmero. As roturas do
manguito rotador eram transﬁxantes, envolviam o supraespinal, de dimensão pequena ou média e submetidas a reparo
artroscópico em ﬁleira simples. As fraturas eram em duas ou
três partes de acordo com a classiﬁcação de Neer e foram
submetidas a osteossíntese com placa bloqueada ou haste
intramedular bloqueada.
s roturas do manguito rotador, foram excluídos pacientes
com roturas transﬁxantes do subescapular ou infraespinal,
artrose glenoumeral, degeneração gordurosa grau 3 de acordo
com Fuchs et al.,21 cirurgias prévias no ombro, cervicobraquialgia ou doenças reumatológicas. Nas FEPU, os critérios de
exclusão foram fraturas isoladas dos tubérculos, fratura arti-
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cular, fratura-luxação, fraturas expostas, lesão neurológica,
cirurgia prévia no ombro afetado, fraturas associadas no membro ipsilateral, fraturas patológicas, infecção ativa ou anterior
no ombro e rotura irreparável do manguito rotador. Perda de
acompanhamento e incapacidade de compreender os questionários também foram causas de exclusão.

Foi feita uma regressão linear com as pontuações obtidas
em todas as avaliações clínicas com o intuito de deﬁnir um
coeﬁciente para conversão das pontuações das duas escalas.
Usamos para análise dos dados o programa SPSS versão
21.0 for Mac (Chicago, IL, EUA) e nível de signiﬁcância de 5%.

Resultados
Variáveis/Escalas funcionais
Os pacientes foram avaliados pelas escalas de Constant-Murley e da UCLA por uma ﬁsioterapeuta não participante
do estudo. As escalas foram aplicadas aos três, seis, 12 e 24
meses após o tratamento cirúrgico. Nas roturas do manguito
rotador, foram aplicadas adicionalmente no pré-operatório.
Sexo, idade, lado acometido e dominância foram descritos em todos os casos. Dimensão da rotura, acometimento da
cabeça longa do bíceps, ressecção distal da clavícula e aspecto
intraoperatório do tendão subescapular foram descritos nos
casos submetidos ao reparo do manguito. Nas fraturas, o tipo
de osteossíntese e a classiﬁcação de Neer também foram relatados.

Procedimento cirúrgico
As cirurgias foram feitas com anestesia geral associada ao
bloqueio interescalênico. Nas artroscopias, posicionamos os
pacientes em cadeira de praia. Bursectomia e acromioplastia foram feitas em todos os casos. Tenotomia ou tenodese
do bíceps foi feita nos casos de lesão parcial ou instabilidade
do tendão e ressecção distal da clavícula se houvesse artrose
sintomática. A sutura foi feita após o debridamento da tuberosidade maior com âncoras duplamente carregadas em ﬁleira
simples. Nas fraturas os pacientes foram posicionados em
decúbito dorsal horizontal elevado em 30◦ e a osteossíntese
foi feita com hastes Centronail® (Orthoﬁx® , Verona, Itaĺia)
por via anterolateral minimamente invasiva ou com placas
Philos® (DePuy-Synthes® , Solothurn, Suiíça), de aço, por via
deltopeitoral.

Análise estatística
Submetemos as variáveis contínuas à avaliação da normalidade, através do teste de Kolmogorov-Smirnov, e da
homogeneidade, através do teste de Levene. Apresentamos as
variáveis contínuas em médias e desvio-padrão e as categóricas em valor absoluto e percentual.
Usamos teste t de Student pareado para comparar os valores obtidos nas avaliações clínicas iniciais com os valores
obtidos no período pós-operatório.
O coeﬁciente de correlação de Pearson (r) foi calculado para
medir o grau de correlação entre as duas escalas clínicas. Esse
coeﬁciente presume valores de -1 a 1. O r iguais a 1 ou -1 correspondem a uma correlação linear perfeita. Os valores de r
podem ser interpretados da seguinte maneira: muito alto (r
0,90 a 1,00), alto (r 0,70 a 0,89), moderado (r 0,50 a 0,69) e assim
por diante.22
O teste de Fischer foi usado para veriﬁcar se houve
diferença no grau de correlação entre os diferentes subgrupos.

Foram incluídos no estudo 109 pacientes, 54 submetidos ao
reparo do manguito rotador e 55 ao tratamento da fratura da
extremidade proximal do úmero.
Nas roturas do manguito rotador, a média da idade foi de
54,7 ± 7,4 anos e 37 pacientes (68,5%) eram do sexo feminino.
A retração tendínea média foi de 16,7 ± 6,4 mm, enquanto
a extensão foi de 13,8 ± 5,1 mm. Ressecção distal da clavícula foi feita em dois pacientes (3,7%), tenotomia da cabeça
longa do bíceps em quatro (7,4%) e tenodese em 13 (24,1%).
O tendão do subescapular apresentava rotura parcial em 23
pacientes (42,6%) e estava íntegro nos demais. Os dados estão
apresentados na tabela 1.
Nas fraturas da extremidade proximal do úmero a média
da idade foi de 65,8 ± 8,9 anos e a amostra foi composta de
40 mulheres (72,7%). A osteossíntese foi feita com haste em
28 casos (50,9%) e placa em 27 (49,1%). Vinte e sete pacientes (49,1%) apresentavam fraturas em duas partes, enquanto
28 (50,9%) em três partes. Os dados podem ser observados na
tabela 2.
Os pacientes com rotura do manguito rotador apresentavam na avaliação clínica pré-operatória uma pontuação média
pelas escalas da UCLA e de Constant-Murley de 13,8 ± 4,1 e 47,2
± 11,4 pontos, respectivamente. Após 24 meses do tratamento

Tabela 1 – Características demográﬁcas e clínicas,
manguito rotador [dados contínuos: média ±
desvio-padrão; dados categóricos: n (%)]
Sexo
Masculino
Feminino
Idade (anos)

17 (31,5)
37 (68,5)
54,7 ± 7,4

Lado
Direito
Esquerdo

43 (79,6)
11 (20,4)

Lado dominante
Sim
Não

42 (77,8)
12 (22,2)

Tamanho da rotura
Retração
Extensão

16,7 ± 6,4
13,8 ± 5,1

Procedimento no bíceps
Tenotomia
Tenodese
Nenhum

4 (7,4)
13 (24,1)
37 (68,5)

Ressecção distal da clavícula
Sim
Não

2 (3,7)
52 (96,3)

Tendão do subescapular
Rotura parcial
Tendão íntegro

23 (42,6)
31 (57,4)
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Tabela 2 – Características demográﬁcas e clínicas, fratura
proximal do úmero [dados contínuos: média ±
desvio-padrão; dados categóricos: n (%)]
15 (27,3)
40 (72,7)
65,8 ± 8,9

Lado
Direito
Esquerdo

33 (60,0)
22 (40,0)

Lado dominante
Sim
Não

52 (94,5)
3 (5,5)

Osteossíntese
Placa
Haste

27 (49,1)
28 (50,9)

Classiﬁcação de Neer
2-partes
3-partes

27 (49,1)
28 (50,9)

24

UCLA

Sexo
Masculino
Feminino
Idade (anos)

35

13

2

cirúrgico, as pontuações por essas duas escalas foram de 32,6
± 4,0 e 85,0 ± 12,0 (p < 0,001), respectivamente (tabela 3).
Nos pacientes com fraturas da extremidade proximal do
úmero, a pontuação média pelas escalas da UCLA e Constant-Murley evoluiu de 21 ± 4,7 e 47,9 ± 13,8 aos três meses para
30,3 ± 5,3 e 73,8 ± 13,9 aos 24 meses (p < 0,001), respectivamente (tabela 3).
As escalas da UCLA e de Constant-Murley demonstraram
correlação alta (r = 0,88, p < 0,001) (ﬁg. 1). Nas avaliações clínicas pós-operatórias, a correlação obtida entre as pontuações
nas duas escalas foi alta ou muito alta nos casos de reparo do
manguito rotador (r = 0,83 a 0,91, p < 0,001) e alta nos casos
de osteossíntese (r = 0,79 a 0,86, p < 0,001). No período pré-operatório, disponível apenas para as roturas do manguito
rotador, as escalas apresentaram alta correlação (r = 0,73, p
< 0,001), valor estatisticamente menor em relação aos outros
períodos de avaliação (p = 0,002) (ﬁg. 2). Nas demais análises
de subgrupos, as diferenças entre os coeﬁcientes de correlação
foram pequenas (tabela 4). Os gráﬁcos de dispersão podem ser
observados para a totalidade das avaliações (ﬁg. 1) e separadamente para os casos de manguito rotador (ﬁg. 2A) e fratura
proximal do úmero (ﬁg. 2B).

0

20

40

60

100

80

Constant-Murley

Figura 1 – Gráﬁco de dispersão que mostra a correlação
entre as escalas da Universidade da Califórnia at Los
Angeles (UCLA) e de Constant-Murley.

Obtivemos através da regressão linear um coeﬁciente para
conversão das pontuações das duas escalas que foi igual a:
Constant-Murley = (UCLA*2,2) + 8,6 (p < 0,001).

Discussão
Nossos resultados demonstraram uma alta correlação (r = 0,88,
p < 0,001) entre as escalas da UCLA e de Constant-Murley, alta
ou muito alta nos casos de reparo do manguito rotador (r = 0,83
a 0,91, p < 0,001) e alta nos casos de osteossíntese (r = 0,79 a
0,86, p < 0,001). No período pré-operatório, disponível apenas
para as roturas do manguito rotador, as escalas também se
correlacionaram de maneira alta (r = 0,73, p < 0,001), porém
num índice inferior ao pós-operatório.
Até o momento, poucos estudos avaliaram a correlação
entre diferentes escalas clínicas no ombro.2,10–19 Seis ﬁzeram esse estudo em pacientes com rotura do manguito
rotador2,12,14,15,17,19 e dois10,18 em fraturas proximais do
úmero. A correlação entre as escalas da UCLA e de Constant-Murley foi estudada em apenas dois artigos.10,15 Romeo
et al.15 compararam os resultados em pacientes submetidos
a reparo do manguito rotador por via aberta, encontraram
uma correlação de 0,66. Van de Water et al.10 compararam

Tabela 3 – Avaliação clínica pré e pós-operatória (média ± desvio-padrão)
Pré-operatório

3 meses

6 meses

12 meses

24 meses

p

Manguito rotador
UCLA
Constant-Murley

13,8 ± 4,1
47,2 ± 11,4

24,7 ± 6,7
61,4 ± 16,2

28,7 ± 5,5
71,2 ± 16,2

31,2 ± 4,2
80,1 ± 12,5

32,6 ± 4,0
85,0 ± 12,0

< 0,001a
< 0,001a

Fratura proximal do úmero
UCLA
Constant-Murley

NA
NA

21 ± 4,7
47,9 ± 13,8

26,1 ± 6,0
62,3 ± 16,3

29,1 ± 5,1
70,6 ± 14,5

30,3 ± 5,3
73,8 ± 13,9

< 0,001b
< 0,001b

NA, não aplicável.
a
b

Teste t pareado, 24 meses versus pré-operatório
Teste t pareado, 24 meses versus três meses
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A

Tabela 4 – Correlação entre as escalas da UCLA e de
Constant-Murley
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Variável

rCoeﬁciente

P

Manguito rotador
Pré-operatório
3 meses
6 meses
12 meses
24 meses

0,73
0,87
0,91
0,83
0,83

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Fratura proximal do úmero
3 meses
6 meses
12 meses
24 meses
Total

0,86
0,79
0,86
0,86
0,88

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

Constant-Murley
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Figura 2 – Gráﬁcos de dispersão que mostram a correlação
entre as escalas da Universidade da Califórnia at Los
Angeles (UCLA) e de Constant-Murley para a rotura do
manguito rotador (A) e fraturas proximais do úmero (B).

essas escalas no seguimento precoce de fraturas proximais do
úmero, inclusive 20 pacientes submetidos tanto ao tratamento
conservador como cirúrgico, e observaram uma correlação de
0,70 com seis semanas e 0,92 com 12 semanas de seguimento.
Nenhum estudo até o momento comparou os resultados das
escalas da UCLA e de Constant-Murley em pacientes submetidos ao reparo artroscópico do manguito rotador ou no
seguimento de longo prazo das fraturas proximais do úmero.
Outros estudos que testaram correlações entre escalas clínicas aplicadas no ombro encontraram resultados que variam
de 0,75 a 0,93 para roturas do manguito rotador2,12,14,17,19 e 0,7
a 0,87 para fraturas proximais do úmero.18
Nosso estudo avaliou os pacientes em quatro tempos
padronizados de seguimento, deu uma informação adicional
da correlação entre as escalas ao longo da recuperação até o
período de 24 meses. Dos estudos que avaliam as correlações
de escalas em pacientes com afecções do manguito rotador,
apenas Allom et al.17 e Assunção et al.19 fazem avaliação
semelhante. Os demais ou fazem as correlações de maneira
transversal12 ou com pós-operatório em tempo único.2,14,15

Nos estudos sobre fraturas proximais do úmero,10,18 van de
Water et al.10 o fazem com seis e 12 semanas e Baker et al.18
com três e 12 meses.
Nossa casuística, embora inferior em número de pacientes a seis2,11,14,16,17,19 dos estudos semelhantes,2,10–18 trabalha
com um número total de correlações inferior somente ao
de quatro,2,14,17,19 justamente por usar avaliações em diversos tempos de seguimento. É também a maior casuística em
número de avaliações no tratamento de fraturas proximais do
úmero.
Nosso estudo incluiu pacientes submetidos ao reparo
artroscópico primário do manguito rotador, com roturas
pequenas ou médias. Isso proporciona uma maior validade interna e pode ser um motivo pelo qual a correlação
encontrada por nós é superior à reportada por outros
autores.12,14,15,17 Cabe ressaltar que Allom et al.17 obtiveram correlações signiﬁcativamente maiores no subgrupo de
reparos artroscópicos. Por outro lado, Cunningham et al.2
observaram maior concordância nos casos de revisão.
No caso das fraturas, os resultados da correlação se mantêm estáveis ao longo do tempo de seguimento, foram de 0,86
em todas as avaliações, com exceção dos seis meses nos quais
foi de 0,79. De maneira diversa, Baker et al.18 observaram uma
progressão de 0,77 para 0,87, entre os 3 e 12 meses, e van de
Water et al.10 de 0,70 para 0,92, entre três e seis semanas.
Avaliamos apenas casos submetidos a tratamento cirúrgico,
diferentemente dos outros autores,10,18 o que pode explicar o
comportamento diferente das correlações ao longo do tempo
de seguimento.
Um ponto favorável adicional deste estudo é a
determinação de uma fórmula de conversão entre as escalas,
algo não feito por outros autores.2,10–18 A regressão linear
gerou o coeﬁciente Constant-Murley = (UCLA*2,2) + 8,6.
Acreditamos que a fórmula pode ser útil para artigos futuros,
facilitar a comparação de resultados entre estudos que usem
as duas escalas estudadas.
A escala da UCLA foi desenvolvida para avaliar pacientes
submetidos à artroplastia total do ombro,23 posteriormente
foi usada por Ellman et al.24 para avaliar os resultados do
tratamento das lesões do manguito rotador. Como críticas,
podem ser citadas a conﬁabilidade, que varia de moderada
a muito alta,6 ambiguidades em seus itens que podem diﬁcultar a resposta por parte do paciente.7 Além disso, devido
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a inconsistências na validade, conﬁabilidade e responsividade, é considerada uma ferramenta não ideal para a pesquisa
clínica.7 Uma outra fraqueza dessa ferramenta é o item referente à satisfação, o que torna o instrumento adequado apenas
para o pós-operatório.7 Isso pode explicar a correlação mais
baixa, boa porém tendendo a moderada, encontrada por nós
no pré-operatório. A escala de Constant e Murley4 foi validada
previamente e tem alta conﬁabilidade.8–10 Uma possível fonte
de falha nessa escala é o dinamômetro,25,26 que pode levar a
erros decorrentes de calibragem, acurácia e precisão.25 Apesar dessas diferenças, nossos resultados mostram que essas
escalas têm alta correlação no pós-operatório, podem ser usadas pelos diferentes cirurgiões ortopédicos de acordo com sua
preferência.
Os resultados clínicos apresentaram melhoria signiﬁcativa
ao longo do seguimento. As escalas da UCLA e de Constant-Murley evoluíram, respectivamente, de 13,8 ± 4,1 e 47,2 ± 11,4
pontos para 32,6 ± 4,0 e 85,0 ± 12,0 (p < 0,001), quando comparados os períodos pré-operatório e 24 meses. Esses resultados
são compatíveis com outros estudos que avaliaram o reparo
por ﬁleira simples.27–31 Nas fraturas, a pontuação média pelas
escalas da UCLA e Constant-Murley evoluiu de 21 ± 4,7 e
47,9 ± 13,8 aos três meses para 30,3 ± 5,3 e 73,8 ± 13,9 aos
24 meses (p < 0,001), respectivamente. Os resultados clínicos foram semelhantes aos de duas revisões sistemáticas,32,33
que demonstram média de 74 pontos pela escala de Constant-Murley.
Nosso estudo tem algumas limitações. Nos casos de manguito rotador, avaliamos apenas casos de reparo primário de
rotura pequenas e médias do manguito rotador. Da mesma
maneira, as fraturas incluíram apenas padrão em duas ou três
partes tratadas cirurgicamente. Dessa maneira, os resultados
e a fórmula de conversão podem não ser aplicáveis para outras
afecções, outros padrões de lesões e para o tratamento conservador. As escalas foram aplicadas por um único avaliador,
não foi possível aferir a conﬁabilidade intra e interobservador. Além disso, a escala de Constant e Murley foi usada com
seu valor absoluto, sem referência ao lado contralateral ou a
índices de normalidade para a idade.

Conclusão
As escalas da UCLA e de Constant-Murley apresentam uma
alta correlação na avaliação do tratamento cirúrgico das roturas do manguito rotador e das fraturas proximais do úmero.
Obtivemos através da regressão linear um coeﬁciente para
conversão entre as duas escalas Constant-Murley = (UCLA*2,2)
+ 8,6.

Conﬂitos de interesse
Os autores declaram não haver conﬂitos de interesse.

refer ê ncias

1. Harvie P, Pollard TCB, Chennagiri RJ, Carr AJ. The use of
outcome scores in surgery of the shoulder. J Bone Joint Surg
Br. 2005;87(2):151–4.

2. Cunningham G, Lädermann A, Denard PJ, Kherad O, Burkhart
SS. Correlation between American Shoulder and Elbow
Surgeons and Single Assessment Numerical Evaluation Score
after rotator cuff or SLAP repair. Arthroscopy.
2015;31(9):1688–92.
3. Puga VOO, Lopes AD, Costa LOP. Avaliação das adaptações
transculturais e propriedades de medida de questionários
relacionados às disfunções do ombro em língua portuguesa:
uma revisão sistemática. Rev Bras Fisioter. [Internet].
2012;16(2). Disponível em:
http://www.scielo.br/pdf/rbﬁs/v16n2/aop013 12.pdf.
4. Constant CR, Murley AH. A clinical method of functional
assessment of the shoulder. Clin Orthop Relat Res.
1987;(214):160–4.
5. Ellman H, Kay SP. Arthroscopic subacromial decompression
for chronic impingement. Two- to ﬁve-year results. J Bone
Joint Surg Br. 1991;73(3):395–8.
6. Cook KF, Roddey TS, Olson SL, Gartsman GM, Valenzuela FFT,
Hanten WP. Reliability by surgical status of self-reported
outcomes in patients who have shoulder pathologies. J
Orthop Sports Phys Ther. 2002;32(7):336–46.
7. Kirkley A, Grifﬁn S, Dainty K. Scoring systems for the
functional assessment of the shoulder. Arthroscopy.
2003;19(10):1109–20.
8. Rocourt MHH, Radlinger L, Kalberer F, Sanavi S, Schmid NS,
Leunig M, et al. Evaluation of intratester and intertester
reliability of the Constant-Murley shoulder assessment. J
Shoulder Elbow Surg. 2008;17(2):364–9.
9. Johansson KM, Adolfsson LE. Intraobserver and interobserver
reliability for the strength test in the Constant-Murley
shoulder assessment. J Shoulder Elbow Surg. 2005;14(3):273–8.
10. van de Water ATM, Shields N, Davidson M, Evans M, Taylor
NF. Reliability and validity of shoulder function outcome
measures in people with a proximal humeral fracture. Disabil
Rehabil. 2014;36(13):1072–9.
11. Williams GN, Gangel TJ, Arciero RA, Uhorchak JM, Taylor DC.
Comparison of the Single Assessment Numeric Evaluation
Method and Two Shoulder Rating Scales: outcomes measures
after shoulder surgery. Am J Sports Med. 1999;27(2):214–21.
12. Skutek M, Fremerey RW, Zeichen J, Bosch U. Outcome analysis
following open rotator cuff repair. Early effectiveness
validated using four different shoulder assessment scales.
Arch Orthop Trauma Surg. 2000;120(7–8):432–6.
13. Cloke DJ, Lynn SE, Watson H, Steen IN, Purdy S, Williams JR. A
comparison of functional, patient-based scores in
subacromial impingement. J Shoulder Elbow Surg.
2005;14(4):380–4.
14. Gilbart MK, Gerber C. Comparison of the subjective shoulder
value and the Constant score. J Shoulder Elbow Surg.
2007;16(6):717–21.
15. Romeo AA, Mazzocca A, Hang DW, Shott S, Bach BR Jr.
Shoulder scoring scales for the evaluation of rotator cuff
repair. Clin Orthop Relat Res. 2004;(427):107–14.
16. Harreld K, Clark R, Downes K, Virani N, Frankle M. Correlation
of subjective and objective measures before and after
shoulder arthroplasty. Orthopedics. 2013;36(6):808–14.
17. Allom R, Colegate-Stone T, Gee M, Ismail M, Sinha J. Outcome
analysis of surgery for disorders of the rotator cuff. J Bone
Joint Surg Br. 2009;91(3):367–73.
18. Baker P, Nanda R, Goodchild L, Finn P, Rangan A. A
comparison of the Constant and Oxford shoulder scores in
patients with conservatively treated proximal humeral
fractures. J Shoulder Elbow Surg. 2008;17(1):37–41.
19. Assunção JH, Malavolta EA, Gracitelli MEC, Hiraga DY, da Silva
FR, Ferreira Neto AA. Clinical outcomes of arthroscopic
rotator cuff repair: correlation between the University of
California at Los Angeles and American Shoulder and Elbow
Surgeons scores. J Shoulder Elbow Surg. 2017;26(7):1137–42.

r e v b r a s o r t o p . 2 0 1 8;5 3(4):441–447

20. Romeo AA, Mazzocca A, Hang DW, Shott S, Bach BR Jr.
Shoulder scoring scales for the evaluation of rotator cuff
repair. Clin Orthop Relat Res. 2004;(427):107–14.
21. Fuchs B, Weishaupt D, Zanetti M, Hodler J, Gerber C. Fatty
degeneration of the muscles of the rotator cuff: assessment
by computed tomography versus magnetic resonance
imaging. J Shoulder Elbow Surg. 1999;8(6):599–605.
22. Smith AM, Barnes SA, Sperling JW, Farrell CM, Cummings JD,
Coﬁeld RH. Patient and physician-assessed shoulder function
after arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2006;88(3):508–13.
23. Amstutz HC, Sew Hoy AL, Clarke IC. UCLA anatomic total
shoulder arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 1981;(155):7–20.
24. Ellman H, Hanker G, Bayer M. Repair of the rotator cuff.
End-result study of factors inﬂuencing reconstruction. J Bone
Joint Surg Am. 1986;68(8):1136–44.
25. Slobogean GP, Slobogean BL. Measuring shoulder injury
function: common scales and checklists. Injury.
2011;42(3):248–52.
26. Constant CR, Gerber C, Emery RJH, Søjbjerg JO, Gohlke F,
Boileau P. A review of the Constant score: modiﬁcations and
guidelines for its use. J Shoulder Elbow Surg.
2008;17(2):355–61.
27. Malavolta EA, Gracitelli ME, Ferreira Neto AA, Assunção JH,
Bordalo-Rodrigues M, de Camargo OP. Platelet-Rich plasma in
rotator cuff repair: a prospective randomized study. Am J
Sports Med. 2014;42(10):2446–54.

447

28. Panella A, Amati C, Moretti L, Damato P, Notarnicola A,
Moretti B. Single-row and transosseous sutures for
supraspinatus tendon tears: a retrospective comparative
clinical and strength outcome at 2-year follow-up. Arch
Orthop Trauma Surg. 2016;136(11):1507–11.
29. Koh KH, Kang KC, Lim TK, Shon MS, Yoo JC. Prospective
randomized clinical trial of single- versus double-row suture
anchor repair in 2- to 4-cm rotator cuff tears: clinical and
magnetic resonance imaging results. Arthroscopy.
2011;27(4):453–62.
30. Cole BJ, McCarty LP 3rd , Kang RW, Alford W, Lewis PB, Hayden
JK. Arthroscopic rotator cuff repair: prospective functional
outcome and repair integrity at minimum 2-year follow-up. J
Shoulder Elbow Surg. 2007;16(5):579–85.
31. McCormick F, Gupta A, Bruce B, Harris J, Abrams G, Wilson H,
et al. Single-row, double-row, and transosseous equivalent
techniques for isolated supraspinatus tendon tears with
minimal atrophy: A retrospective comparative outcome and
radiographic analysis at minimum 2-year followup. Int J
Shoulder Surg. 2014;8(1):15–20.
32. Sproul RC, Iyengar JJ, Devcic Z, Feeley BT. A systematic review
of locking plate ﬁxation of proximal humerus fractures.
Injury. 2011;42(4):408–13.
33. Thanasas C, Kontakis G, Angoules A, Limb D, Giannoudis P.
Treatment of proximal humerus fractures with locking plates:
a systematic review. J Shoulder Elbow Surg. 2009;18(6):837–44.

w w w. r b o . o r g . b r

449

r e v b r a s o r t o p . 2 0 1 8;5 3(4):448–453

Arthroscopic rotator cuff repair: single-row vs. double-row – Clinical
results after one to four years
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: Evaluate and compare the results of single-row (SR) vs. double-row (DR) arthros-

Rotator cuff

copic rotator cuff repair.

Shoulder

Methods: From December 2009 to May 2013, 115 arthroscopic rotator cuff repairs were per-

Bursitis

formed using suture anchors. After applying the exclusion criteria, there were 75 patients

Arthroscopy

(79 shoulders) to be evaluated, retrospectively, of whom 53 (56 shoulders) attended re-evaluation. The patients were divided into two groups: SR with 29 shoulders, and DR) with
27 shoulders. The scoring systems for clinical evaluation were those of the University of
California at Los Angeles (UCLA) and the American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES).
Results: The mean follow-up period in the SR group was 37.8 months vs. 41.0 months in
the DR group. The average UCLA score was 30.8 in the SR group vs. 32.6 in the DR group.
This difference was not statistically signiﬁcant (p > 0.05). The averages measured by the
ASES score also showed no signiﬁcant difference – 82.3 and 88.8 in the SR and DR groups,
respectively.
Conclusion: No statistically signiﬁcant difference was found between SR and DR arthroscopic
rotator cuff repair performed by a single surgeon in the comparative analysis of UCLA and
ASES scores.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
As lesões do manguito rotador são frequentes. Um estudo feito
no Japão revelou lesão de espessura completa em 20,7% de
pacientes submetidos a exames de rotina.1 Nos casos em que
os sintomas justiﬁcam uma intervenção cirúrgica, a via artroscópica já é a preferida da maioria dos cirurgiões americanos.2
O desenvolvimento das âncoras de sutura foi, para muitos,
o que permitiu a evolução e a difusão da técnica artroscópica, mas, a despeito da popularização do método, ainda há
controvérsia quanto à maneira com que as âncoras são dispostas. As duas técnicas mais usadas são a da ﬁleira única
(FU) e a da ﬁleira dupla (FD).3 Outras técnicas mais modernas, que modiﬁcaram o conceito de FD, como a equivalente
transóssea, também já estão sendo usadas.4 O método original de ﬁxação por duas ﬁleiras já foi amplamente estudado
em laboratório. Diversos estudos5–7 já mostraram superioridade biomecânica desse, quando comparado com o método
da FU. Além da superioridade em laboratório, a literatura já foi
capaz de demonstrar menores taxas de rerruptura in vivo com
o uso da nova técnica.8 Não há consenso, entretanto, quanto à
superioridade dos resultados funcionais. Em um estudo com
ressonância magnética, Tudisco et al.5 observaram menores
taxas de rerruptura com o uso da FD, mas não foram capazes
de observar diferença clínica entre os pacientes operados por
aquela técnica e a da FU. É sabido que a integridade do manguito rotador, após seu reparo, se relaciona com os resultados
funcionais no pós-operatório.9 Uma vez que somos capazes
de obter menores taxas de rerruptura, seria esperado melhor
resultado clínico. Entretanto, além de Tudisco et al.,5 outros
autores não foram capazes de encontrar diferenças nos escores clínicos ao comparar essas duas técnicas de ﬁxação, como

mostra uma metanálise recentemente publicada.3 Portanto,
ainda há controvérsia quanto ao melhor método de ﬁxação
artroscópica do manguito rotador. No Brasil, não foram encontrados estudos clínicos que tenham feito essa comparação.
O presente trabalho tem por objetivo comparar os resultados clínicos obtidos por dois grupos de pacientes submetidos
ao reparo artroscópico do manguito rotador. Um grupo em que
foi usada apenas uma ﬁleira de âncoras e outro em que duas
ﬁleiras foram usadas.

Métodos
Estudo retrospectivo comparativo entre duas técnicas de
reparo artroscópico do manguito rotador, o reparo em FU e o
reparo em FD, por meio de convocação para avaliação clínica
dos pacientes previamente operados por um único cirurgião.
Antes da consulta aos prontuários e do contato com os pacientes, foi obtida aprovação do trabalho pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da nossa instituição.
Durante dezembro de 2009 até maio de 2013, foram feitos,
pelo mesmo cirurgião, o autor RFB, 115 reparos artroscópicos do manguito rotador com o uso de âncoras de sutura. No
período, esse cirurgião tinha como rotina solicitar um número
de âncoras que permitia fazer o reparo em FD. Entretanto, nem
sempre a quantidade de âncoras solicitadas estava disponível.
Sabe-se que o custo do material de implantes, como as âncoras
de sutura, tem sido um fator limitante em nosso meio. Nesses casos, quando a quantidade de âncoras permitiu apenas o
reparo em ﬁleira única, essa foi a técnica usada.
Foram incluídos neste estudo apenas pacientes com lesões
passíveis de serem reparadas por ambas as técnicas – FU
ou FD. Portanto, pacientes com lesões extensas, demasiada-
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mente retraídas, nas quais não seria possível fazer o reparo
em duas ﬁleiras, foram excluídos. Também foram excluídos
aqueles que apresentaram diagnóstico associado de alguma
comorbidade local que necessitasse de intervenção cirúrgica.
Desse modo, foram descartados os casos de reparo de lesão
do lábio glenoide, de tenotomia do bíceps e de ressecção
lateral da clavícula. Também foram excluídos os pacientes
submetidos à acromioplastia – o que só foi feito em casos
selecionados, nos quais existem sinais artroscópicos claros de impacto subacromial, caracterizado pela presença de
ﬁbrilação do ligamento coracoacromial. Após a aplicação dos
critérios de exclusão, restaram 75 pacientes (79 ombros) para
serem avaliados, dos quais 53 (56 ombros) compareceram para
reavaliação.
A avaliação clínico-funcional dos pacientes que responderam ao chamamento foi feita por um único examinador, o
autor LFS. Esse, por sua vez, não detinha conhecimento prévio a respeito de qual técnica havia sido usada para a ﬁxação
do manguito rotador, se FU ou FD. Para a avaliação, durante
a entrevista e o exame físico de cada paciente, o examinador usou as escalas de pontos da University of California at
Los Angeles (UCLA) e a da American Shoulder and Elbow Surgeons (ASES), ambas já traduzidas e adaptadas ao português do
Brasil.10,11 Também foram registradas informações a respeito
dos dados individuais que pudessem interferir no resultado
clínico. Foram eles: idade, sexo, tamanho da lesão, hábito do
tabagismo e presença de diabetes. Essas informações haviam
sido obtidas antes da cirurgia e estavam registradas nos
prontuários. O tamanho das lesões foi mensurado na ressonância magnética pré-operatória (feita em todos os pacientes)
e seguiu os critérios de DeOrio e Coﬁeld.12 Somente após o
exame pós-operatório dos pacientes que responderam ao chamamento e da determinação da pontuação obtida nos escores
padronizados é que o examinador se informou sobre qual técnica havia sido usada para cada caso. Os pacientes puderam,
então, ser divididos em dois grupos: grupo FU, com 29 ombros;
e o grupo FD, com 27 ombros.
Para a análise estatística das diferenças entre as médias dos
escores de cada grupo (FU e FD), foi usado o programa Stata/MP
13.1TM . A diferença entre as médias foi calculada pelo teste t de
Student. A hipótese nula foi que as médias dos escores ASES
e UCLA eram iguais. Também foi feita análise de regressão
para avaliar a possível interferência de fatores que porventura pudessem alterar os resultados clínicos. Foram eles:
idade, sexo, diabetes, tabagismo, tamanho da lesão, tempo
de seguimento e a presença ou não de questão trabalhista
envolvida.

Técnica cirúrgica
Todos os pacientes incluídos neste estudo foram operados por
um único cirurgião, em decúbito lateral, sob anestesia geral
e bloqueio do plexo braquial. A confecção dos portais seguiu
a padronização preconizada por Snyder13 e não diferiu entre
os grupos. O preparo do leito ósseo foi feito com uma lâmina
de shaver de partes moles, lisa, até ser atingido osso esponjoso. Para a ﬁxação do manguito rotador, foram usadas, em
todos os casos, de ambos os grupos, âncoras de titânio Ti Screw
Suture Anchor with EasySlideTM (Warsaw, IN), de 5 mm, carregadas com dois ﬁos Maxbraid #2. Para o reparo em ﬁleira única,

Figura 1 – Desenho esquemático que representa a técnica
do reparo em ﬁleira única. Visão lateral (à esquerda) e visão
anterior (à direita).

Figura 2 – Desenho esquemático que representa a técnica
do reparo em ﬁleira dupla. Visão lateral (à esquerda) e visão
anterior (à direita).

as âncoras foram colocadas no tubérculo maior, ou imediatamente medial a esse, de modo que a sutura do tendão jamais
o colocasse sob tensão excessiva (ﬁg. 1).
Para a técnica da ﬁleira dupla, uma ou mais âncoras foram
colocadas adjacentes à cartilagem articular (ﬁleira medial), no
colo anatômico, e as demais foram colocadas lateralmente
a essas (ﬁleira lateral), no tubérculo maior, pela técnica descrita por Lo e Burkhart14 (ﬁg. 2). De acordo com as orientações
desses autores, a passagem dos ﬁos inicia-se pelas âncoras
mediais, na conﬁguração em U, e em seguida são passadas as suturas das âncoras laterais, com pontos simples.
Somente após a passagem das suturas laterais é que os
nós das suturas mediais são atados. Por ﬁm, são atados os
nós das âncoras laterais. Como já foi informado, os casos
em que a acromioplastia foi feita foram excluídos deste
estudo.
Todos os pacientes permaneceram com tipoia velpeau
durante seis semanas após a cirurgia, retiraram-na, nesse
período, somente para o banho e para fazer exercícios de ﬂexoextensão do cotovelo. A ﬁsioterapia pós-operatória teve início
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após esse período e foi padronizada, para ambos os grupos, de
acordo com o protocolo de Burkhart et al.14

Resultados
O resumo dos resultados está descrito na tabela 1. O tempo de
seguimento mínimo foi de 17 meses e o máximo foi de 58. O
tempo médio de seguimento do grupo FU foi de 37,8 meses e
o do grupo FD foi de 41,0. A idade média foi de 57,5 anos no
grupo FU e 55,7 no FD. Dos 29 ombros pertencentes ao grupo
FU, 16 eram de pacientes do sexo feminino, enquanto que dos
27 ombros do grupo FD, 19 eram de mulheres. Encontramos
nove ombros pertencentes a pacientes diabéticos no grupo FU
e quatro no grupo FD. Somente dois pacientes se declaram
fumantes, os dois pertenciam ao grupo FD. O tamanho das
lesões variou de 1,0 cm até 5,0 cm, com média de 2,4 cm em
ambos os grupos (2,37 cm no grupo FU e 2,39 cm no grupo FD)
(tabela 1).
A média dos pontos obtidos pela escala de UCLA foi de 30,8
no grupo FU e de 32,6 no grupo FD. Essa diferença não foi estatisticamente signiﬁcativa (p = 0,25). A hipótese nula, de que as
médias eram iguais, não pôde ser rejeitada. As médias obtidas
pela escala da ASES também não mostraram diferença estatística entre os dois grupos, ﬁcaram em 82,3 no grupo FU e 88,8 no
grupo FD (p = 0,27). A análise multivariada (da regressão) não
mostrou relação entre os fatores previamente citados (idade,
sexo, diabetes, tabagismo, tamanho da lesão, tempo de seguimento e a presença ou não de questão trabalhista envolvida)
e os resultados de cada grupo.

Discussão
O reparo artroscópico do manguito rotador é cirurgia frequentemente executada em nosso meio. As rerrupturas, quando
ocorrem, prejudicam o resultado funcional e interferem no
grau de satisfação do paciente.9 Com a intenção de melhorar
a área de cobertura da área de inserção do manguito rotador
(footprint) e diminuir as chances de rerruptura, uma nova técnica de reparo artroscópico com âncoras foi desenvolvida – o
método da ﬁleira dupla de âncoras.14
Diversos estudos em laboratório demonstraram que existem vantagens biomecânicas relacionadas ao uso da FD para
reparo de lesões do manguito rotador quando comparada com
o uso da FU.5–7,14,15 Kim et al.,15 em um estudo com cadáveres, observaram que a presença de gap (formação anormal de
espaço) sob cargas cíclicas após reparo com FD foi estatisticamente menor do que com a FU. Ma et al.,16 que também
usaram peças de cadáveres, calcularam que o reparo em FD
apresentou uma maior resistência à carga de tração. Brady
et al.,17 em um estudo que usou artroscopia in vivo, observaram que o reparo em duas ﬁleiras fornecia, em média, mais
do que o dobro da cobertura do footprint nativo do manguito
rotador do que aquela fornecida com apenas uma ﬁleira. Mais
recentemente, Tudisco et al.5 ﬁzeram um estudo retrospectivo,
in vivo, em que usaram um aparelho de ressonância magnética
de 3-Tesla para analisar as taxas de rerruptura após reparo do
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manguito rotador. A taxa de rerruptura no grupo da FU foi de
60%, enquanto no grupo FD foi de 25%.
Mesmo diante de todos esses fatores, que têm demonstrado superioridade em favor da FD em laboratório e in vivo,
muitos trabalhos não foram capazes de demonstrar diferença
na pontuação obtida nos escores padronizados para a
avaliação clínica dos pacientes.3,5,6 Mesmo assim, o uso da
dupla ﬁleira de âncoras ainda é popular entre os cirurgiões
ortopédicos. Um estudo recentemente feito no Brasil, por meio
de aplicação de questionário a ortopedistas, mostrou que
26,1% dos cirurgiões consultados têm como método de escolha a disposição das âncoras em FD. O método mais popular
nesse estudo foi o reparo com FU de âncoras (preferido por
50,4% dos participantes da pesquisa). O reparo transósseo e o
equivalente transósseo receberam 16% e 7,6% da preferência
dos entrevistados, respectivamente.18
Tudisco et al.,5 já citados, mesmo tendo encontrado importante diferença na taxa de rerruptura, quando analisada pela
ressonância magnética, não encontraram diferença nos escores de avaliação clínica de seus pacientes. Sheibani-Rad et al.19
conduziram um estudo de metanálise em 2013 que incluiu
apenas ensaios clínicos randomizados com nível I de evidência. Foram encontrados na literatura, após a aplicação
dos critérios de exclusão, cinco estudos, nos quais os escores de Constant, UCLA e ASES haviam sido usados para
avaliação dos pacientes operados. O referido estudo não
encontrou diferença estatisticamente signiﬁcativa nos escores de avaliação clínica entre os grupos da FU ou FD. Assim
como esses estudos, nosso trabalho também não encontrou
diferença estatística entre os escores da UCLA e ASES obtidos
após a avaliação clínico-funcional de pacientes submetidos às
duas técnicas de reparo do manguito rotador após um período
mínimo de um ano.
Em outra revisão sistemática da literatura, Saradakis e
Jones20 concluíram que apesar de não terem encontrado
diferença estatística ao comparar todos os resultados da FU
com a FD, houve diferença estatística quando foram levadas
em consideração apenas lesões maiores do que 3,0 cm. Millett et al.,21 também em um estudo de metanálise, calcularam
não haver diferença estatística entre os escores obtidos pelo
reparo em ﬁleira única ou dupla, mas observaram que estudos
que estratiﬁcaram os resultados pelo tamanho da lesão conseguiram demonstrar diferença nos resultados clínicos. Por ﬁm,
Denard et al.22 conduziram um estudo retrospectivo de longo
seguimento (mínimo de cinco anos), compararam os resultados obtidos pela FU e a FD e analisaram apenas lesões extensas
(maiores do que 5,0 cm) do manguito rotador; 107 pacientes
estiveram disponíveis para avaliação e foram comparados clinicamente por meio dos escores UCLA e ASES. Eles concluíram
que foi 4,9 vezes mais provável de se obterem resultados bons
e excelentes quando se fez o reparo em ﬁleira dupla para as
lesões extensas do manguito rotador.
Nosso estudo apresenta algumas limitações. Os grupos
analisados não foram pareados e o critério de seleção não foi
randomizado. Trata-se de um estudo retrospectivo que avaliou
a técnica original da descrição da ﬁleira dupla, apesar de hoje
já estarem disponíveis técnicas mais modernas, como a equivalente transóssea. Também não foi usado qualquer método
de imagem no pós-operatório.
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Tabela 1 – Casuística e resumo dos resultados
Caso

S ID

Diabetes

Tabaco

Tamanho (cm)

FU FD

T (meses)

UCLA

ASES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

M-55
M-58
M-57
M-66
F-65
M-66
M-65
M-53
F-74
F-59
F-59
F-58
F-53
M-51
F-50
F-56
M-38
M-53
F-53
M-56
F64
F-48
F-48
F-67
M-56
F-59
F-54
F-54
M-73
F-50
M-57
F-66
F-57
M-59
F-64
F-40
F-56
F-44
M-48
M-55
M-59
F-57
F-53
F-51
F-48
F-48
F-48
F-72
F-56
F-50
F-60
M-44
F-72
F-57
F-65
F-68

Sim
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não

3
2
2
3,5
3
1,5
2,8
4
3
3
2
2
1
2
2
3
1
1
4
1
2,5
2
2
3
4
2,5
3
2
1
3
2
2
1,5
3
3,5
3
1,5
1
1,5
3
5
1,5
1
2
2
1
2
2
3
3
3
3
1,5
2,5
5
2

FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FU
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD
FD

41
37
30
35
36
33
33
22
39
38
25
56
47
48
23
43
37
54
33
34
53
31
15
23
32
40
30
17
53
36
31
22
30
50
53
36
56
40
56
41
54
53
31
30
52
30
23
22
30
35
30
43
55
48
36
31

33
35
35
35
33
35
32
31
35
16
16
35
35
35
13
33
17
32
35
32
35
33
31
34
29
35
29
29
35
35
35
35
35
35
28
33
33
30
14
33
35
35
30
23
35
35
35
34
35
35
35
30
35
35
32
35

90
100
100
100
67
100
93
80
100
40
40
98
100
95
17
90
55
65
100
92
100
78
73
100
70
100
72
72
100
100
100
100
100
100
63
83
100
77
18
90
100
100
73
32
100
100
100
100
95
100
100
80
100
100
87
100

FD, ﬁleira dupla; FU, ﬁleira única; S ID, sexo e idade; T, tempo de seguimento.

Satisfação

Retorno
atividade

Questão
trabalhista

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
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Conclusões
No nosso estudo, não foi possível encontrar diferença estatisticamente signiﬁcativa entre o método de ﬁleira única e o
da ﬁleira dupla pela análise clínica comparativa dos escores
UCLA e ASES em pacientes submetidos ao reparo artroscópico
do manguito rotador.

Conﬂitos de interesse
Os autores declaram não haver conﬂitos de interesse.

Agradecimentos
Ao professor Fernando de Holanda Barbosa Filho, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio
Vargas (IBRE-FGV), pela análise estatística.

refer ê ncias

1. Yamamoto A, Takagishi K, Osawa T, Yanagawa T, Nakajima D,
Shitara H, et al. Prevalence and risk factors of a rotator cuff
tear in the general population. J Shoulder Elbow Surg.
2010;19(1):116–20.
2. Colvin AC, Egorova N, Harrison AK, Moskowitz A, Flatow EL.
National trends in rotator cuff repair. J Bone Joint Surg Am.
2012;94(3):227–33.
3. Spiegl UJ, Euler SA, Millett PJ, Hepp P. Summary of
meta-analyses dealing with single-row versus double-row
repair techniques for rotator cuff tears. Open Orthop J.
2016;10(s9):330–8.
4. Miyazaki AN, Santos PD, Val Sella G, Checchia CS, Salata TR,
Checchia SL. Avaliação dos resultados funcionais após reparo
artroscópico do manguito rotador com a técnica equivalente
transóssea (suture bridge). Rev Bras Ortop. 2017;52(2):
164–8.
5. Tudisco C, Bisicchia S, Savarese E, Fiori R, Bartolucci DA,
Masala S, et al. Single-row vs. double-row arthroscopic rotator
cuff repair: clinical and 3 Tesla MR arthrography results. BMC
Musculoskelet Disord. 2013;14:43.
6. Park MC, Idjadi JA, Elattrache NS, Tibone JE, McGarry MH, Lee
TQ. The effect of dynamic external rotation comparing 2
footprint-restoring rotator cuff repair techniques. Am J Sports
Med. 2008;36(5):893–900.
7. Smith CD, Alexander S, Hill AM, Huijsmans PE, Bull AM, Amis
AA, et al. A biomechanical comparison of single and
double-row ﬁxation in arthroscopic rotator cuff repair. J Bone
Joint Surg Am. 2006;88(11):2425–31.

453

8. Shen C, Tang ZH, Hu JZ, Zou GY, Xiao RC. Incidence of retear
with double-row versus single-row rotator cuff repair.
Orthopaedics. 2014;37(11):e1006–13.
9. Godinho GG, França FO, Freitas JMA, Santos FML, Prandini A,
Godinho AC, et al. Resultado do tratamento cirúrgico
artroscópico das rerrupturas do manguito rotador do ombro.
Rev Bras Ortop. 2015;50(1):89–93.
10. Oku EC, Andrade AP, Stadiniky SP, Carrera EF, Tellini GG.
Tradução e adaptação cultural do modiﬁed-university of
california at los angeles shoulder rating scale para a língua
portuguesa. Rev Bras Reumatol. 2006;46(4):246–52.
11. Knaut LA, Moser ADL, Melo SA, Richards RR. Tradução e
adaptação cultural à língua portuguesa do American
Shoulder and Elbow Surgeons Standardized Shoulder
Assessment Form (ASES) para avaliação da função do ombro.
Rev Bras Reumatol. 2010;50(2):176–83.
12. DeOrio JK, Coﬁeld RH. Results of a second attempt at surgical
repair of a failed initial rotator-cuff repair. J Bone Joint Surg
Am. 1984;66(4):563–7.
13. Snyder SJ. Shoulder Arthroscopy. 2nd ed Philadelphia:
Lippincott Williams & Wilkins; 2002.
14. Lo KYI, Burkhart SS. Double-row arthroscopic rotator cuff
repair: re-establishing the footprint of the rotator cuff.
Arthroscopy. 2003;19(9):1035–42.
15. Kim DH, Elattrache NS, Tibone JE, Jun BJ, DeLaMora SN, Kvitne
RS, et al. Biomechanical comparison of a single-row versus
double-row suture anchor technique for rotator cuff repair.
Am J Sports Med. 2006;34(3):407–14.
16. Ma CB, Comerford L, Wilson J, Puttlitz CM. Biomechanical
evaluation of arthroscopic rotator cuff repairs: double-row
compared with single-row ﬁxation. J Bone Joint Surg Am.
2006;88(2):403–10.
17. Brady PC, Arrigoni P, Burkhart SS. Evaluation of residual
rotator cuff defects after in vivo single- versus double-row
rotator cuff repairs. Arthroscopy. 2006;22(10):1070–5.
18. Vieira FA, Olawa PJ, Belangero PS, Arlini GG, Figueiredo EA,
Ejnisman B. Lesão do manguito rotador: tratamento e
reabilitação. Perspectivas e tendências atuais. Rev Bras Ortop.
2015;50(6):647–51.
19. Sheibani-Rad S, Giveans MR, Arnoczky SP, Bedi A.
Arthroscopic single-row versus double-row rotator cuff
repair: a meta-analysis of the randomized clinical trials.
Arthroscopy. 2013;29(2):343–8.
20. Saridakis P, Jones G. Outcomes of single-row and double-row
arthroscopic rotator cuff repair: a systematic review. J Bone
Joint Surg Am. 2010;92(3):732–42.
21. Millett PJ, Warth RJ, Dornan GJ, Lee JT, Spiegl UJ. Clinical and
structural outcomes after arthroscopic single-row versus
double-row rotator cuff repair: a systematic review and
meta-analysis of level I randomized clinical trials. J Shoulder
Elbow Surg. 2014;23(4):586–97.
22. Denard PJ, Jiwani AZ, Lädermann A, Burkhart SS. Long-term
outcome of arthroscopic massive rotator cuff repair: the
importance of double-row ﬁxation. Arthroscopy.
2012;28(7):909–15.

w w w. r b o . o r g . b r

455

r e v b r a s o r t o p . 2 0 1 8;5 3(4):454–459

Bankart lesion repair: biomechanical and anatomical analysis
of Mason-Allen and simple sutures in a swine model
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To evaluate the labral height and pullout resistance after the repair of Bankart

Shoulder dislocation

lesions in the glenohumeral joint of swine models, using double-loaded anchors with two

Joint capsule

suture conﬁgurations: simple and Mason-Allen.

Bone-implant interface

Methods: Ten swine shoulders were used, in which Bankart lesions were created. For each
specimen, the lesion was sutured randomly with Mason-Allen sutures or simple sutures.
The labral height was measured before the lesion was created and after the labral repair.
The specimens were submitted to a tensile test for biomechanical evaluation.
Results: In specimens submitted to simple suture (n = 5), the mean labral height observed
before the lesion was 3.86 mm, and after suturing, 3.33 mm. In specimens submitted to
Mason-Allen suture (n = 5), it was observed that the mean labral height before the lesion
was 3.92 mm, and after suturing, 3.48 mm. When comparing the labral height after simple
suture and Mason-Allen suture, no signiﬁcant difference was observed. The pullout force at
the end of the tensile test on specimens with single suture was 130 N, and in specimens with
Mason-Allen suture, 128.6 N. No statistically signiﬁcant differences were observed between
the shoulders treated with single suture and Mason-Allen suture; p = 0.885.
Conclusions: Repair of Bankart lesions with Mason-Allen suture provides increased labrum
height; however, it does not increase the pullout strength.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução

Material e métodos

A lesão de Bankart ocorre em mais de 97% dos pacientes que
sofrem o primeiro episódio traumático de luxação do ombro.1
Essa lesão é deﬁnida como o destacamento do complexo capsulolabral anteroinferior da glenoide, o que resulta em perda
da altura labral e alongamento da banda anterior do ligamento
glenoumeral inferior.2 Esse defeito anatômico foi descrito por
Bankart como a “lesão essencial” e descrita como a responsável pela manutenção da instabilidade do ombro. Uma vez
reparada essa lesão, a recidiva da luxação cessaria.3 Entre as
técnicas cirúrgicas disponíveis existe a cirurgia de Bankart,
a qual pode ser feita artroscopicamente ou por via aberta e
que consiste em suturar o labrum à glenoide, com a ﬁnalidade de restaurar a altura e a tensão do complexo ligamentar
glenoumeral anteroinferior.4
Alguns métodos de reparo capsulolabral foram descritos
com o uso de âncoras, como sutura simples com âncoras duplamente carregadas ou construções mais complexas,
como suturas em U, tipo mattress e tipo Mason-Allen.5,6 Ainda
não há evidência na literatura que deﬁna qual o melhor
método de reparo capsulolabral. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar a altura labral e a resistência do reparo da lesão
de Bankart ao arrancamento, após sua feitura na articulação
glenoumeral de suínos, com o uso de âncoras duplamente
carregadas com duas conﬁgurações de sutura: simples e tipo
Mason-Allen. A nossa hipótese é de que a altura labral poderia
ser mais bem restaurada com a sutura tipo Mason-Allen e que
a sutura horizontal não resultaria em perda da resistência da
sutura.

O estudo foi aprovado pela Comissão de Ética de nossa
instituição.
Para o estudo, usaram-se 10 ombros frescos (cinco espécimes) de suínos (Sus scrofa domesticus), adquiridos em frigoríﬁco
regional devidamente regularizado pela vigilância sanitária.
Todos os animais eram do sexo masculino, jovens e recém-abatidos. Os espécimes foram cuidadosamente dissecados,
a cabeça umeral foi desarticulada da glenoide e a cápsula anteroinferior preservada até a extremidade lateral do
úmero. Foram excluídos, após a dissecção, os espécimes com
alterações degenerativas, ausência e hipoplasia labral. Após o
preparo, foram identiﬁcados e mantidos resfriados a 5o C por,
no máximo, duas horas até os ensaios biomecânicos. Em todos
os modelos foi confeccionada a lesão de Bankart, desinseriu-se o labrum da glenoide na junção condrolabral, com uma
lâmina de bisturi n◦ . 15. A lesão foi criada no quadrante anteroinferior, deﬁnido na glenoide das 3 às 6 h no ombro direito e
das 6 às 9 h no ombro esquerdo.
Para cada espécime foi feita a sutura da lesão de Bankart com o uso de duas âncoras (Corkscrew, 3.5 em titânio –
®

Arthrex ) posicionadas às 4 h e 5 h na borda anteroinferior da
glenoide, no ombro direito. Previamente à inserção das âncoras, foi feito o orifício piloto com 2.1 mm. As âncoras foram
®
carregadas com dois ﬁos ﬁberwire n. 2 (Arthrex ). Para cada
par foi escolhido de forma aleatória o tipo de sutura aplicado,
Mason-Allen ou simples. Os ﬁos foram passados com pinça
®
de sutura em laço em 45o (suture lasso – Arthrex ) através da
cápsula articular, envolveram o labrum a aproximadamente
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A

Sutura Mason-Allen

B

Sutura simples

Figura 1 – A, desenho esquemático que demonstrando âncoras posicionadas às 2 h, 4 h e 5 h com lesão de Bankart reparada
com três suturas tipo Mason-Allen; B, âncoras posicionadas às 10 h, 8 h e 7 h, lesão reparada com seis suturas simples.
No detalhe observa-se que a sutura envolve circunferencialmente o labrum.

Figura 2 – A, espécime na máquina universal de ensaio. As setas demonstram o local da inserção das âncoras; B, espécime
após ensaio de tração. Observa-se âncora avulsionada ao nível da glenoide (*). A seta demonstra a âncora inferior inserida
na glenoide.

10 mm da junção capsulolabral, a distância horizontal entre os
ﬁos foi de aproximadamente 5 mm. Nas suturas tipo Mason-Allen, primeiramente foi feita a sutura tipo simples e após a
tipo mattress. A seguir, foi procedido o amarrilho dos ﬁos com
o nó tipo Revo (ﬁg. 1).

Altura labral
Foi avaliada em dois momentos: previamente à lesão de
Bankart e após os nós. Para aferição usou-se paquímetro digital de profundidade (0-150 mm/6” Resolução 0,01 mm/0.005”

®

Digimess ). A aferição foi feita três vezes, foi usada a média
aritmética das medidas.

Ensaio biomecânico de tração
Os espécimes foram submetidos ao ensaio de tração para
avaliação biomecânica, usou-se a máquina universal de
ensaio Emic DL500-MF com célula de carga de 500N. A escápula foi presa à superfície inferior com auxílio de uma garra de
pressão e a cápsula presa à garra superior com um ﬁo de sutura
Ethibond n◦ . 5.0. O ensaio foi feito com a aplicação da tração
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Tabela 1 – Dados da altura labral antes e após o reparo, sutura simples e Mason-Allen
Sutura simples

Espécime 1
Espécime 2
Espécime 3
Espécime 4
Espécime 5
Med.
Min.
Máx.
Desv. Pad.
p

Sutura Mason-Allen

Altura labral
previamente à lesão
(mm)

Altura labral após o
reparo labral (mm)

Altura labral
previamente à lesão
(mm)

Altura labral após o
reparo labral (mm)

4,13
3,35
4,87
3,59
3,38
3,86
3,35
4,37
±0,64

3,55
2,82
4,22
3,23
2,85
3,33
2,82
4,22
±0,57

3,67
4,41
4,93
3,32
3,29
3,92
3,29
4,93
±0,72

3,28
3,94
4,34
2,88
2,99
3,48
2,88
4,34
±0,63

0,73

0,66

Fonte: Dados da pesquisa.

à cápsula no sentido perpendicular à superfície articular. Inicialmente foi aplicada uma tensão de 5 N por dois minutos
para acomodação do sistema; logo após foi feita a aferição da
espessura capsular com auxílio de um micrômetro externo
com catraca (Mitutoyo, graduação 0,001 mm, ±0,002 mm) em
três pontos equidistantes. A seguir, foram feitas três aferições
e usou-se a média aritmética dos dados. O ensaio biomecânico
foi iniciado com a aplicação de tração a uma velocidade de
15 mm/min e ﬁnalizado no momento em que ocorreu: arrancamento da âncora da superfície da glenoide, rotura capsular
intramural ou rotura na junção capsulolabral (ﬁg. 2).
Para análise da estatística descritiva foram usados a média,
os valores mińimos e máximos e o desvio-padra˜o. Para a
estatiśtica analit́ica das variáveis contińuas, usamos o teste
na˜o paramétrico de Mann-Whitney e o teste t para variáveis
independentes. Consideramos signiﬁcante p < 0,05. O calculo
estatístico foi feita com os recursos do programa SPSS, versão
22.0.

Resultados

Tabela 2 – Força máxima ao arrancamento nas suturas
simples e Mason-Allen
Força máxima (N)

Espécime 1
Espécime 2
Espécime 3
Espécime 4
Espécime 5
Med.
Min.
Máx.
Desv. Pad.
p

Sutura Mason-Allen

Sutura simples

89,9
113,4
113
193,8
133,2
128,66
89,9
193,8
±39,51

100,9
112,2
109,6
205,7
121,8
130,04
100,9
205,7
±42,94
0,885

Fonte: Dados da pesquisa.

±42,94), e nas suturas tipo Mason-Allen, 128,6 N (89,9 N a
193,8 N, ±39,51). No entanto não houve diferença estatisticamente signiﬁcativa entre os grupos com suturas simples e
Mason-Allen, p = 0,885 (tabela 2).

Altura labral
Nos espécimes avaliados com sutura simples (n = 5) observou-se altura média labral, previamente à confecção da lesão,
de 3,86 mm (3,35 mm a 4,37 mm, ±0,64). Após a sutura simples, observou-se altura média labral de 3,33 mm (2,82 mm
a 4,22 mm, ±0,57). Já nos espécimes avaliados com sutura
Mason-Allen, observou-se altura média labral, previamente à
lesão labral, de 3,92 mm (3,29 mm a 4,93 mm, ±0,72) e após
3,48 mm (2,88 mm a 4,34 mm, ±0,63) (tabela 1). Ao comparar a
altura labral após a sutura simples e Mason-Allen, não observamos diferença estatisticamente signiﬁcativa, (p = 0,64).

Ensaio biomecânico de tração
Os ensaios foram ﬁnalizados após resultarem em avulsão da
âncora da glenoide em 30% dos casos, em rotura na interface
nó-cápsula em 30% e após a rotura intrassubstancial capsular nos 40% restantes. A força necessária ao ﬁm do teste foi
maior nos ombros com sutura simples, 130N (100,9 N a 205,7 N,

Discussão
As estruturas capsuloligamentares são de fundamental
importância para a manutenção da estabilidade da articulação
glenoumeral. O labrum intacto contribui para concavidade e
estabilidade da articulação, aumenta em 50% a profundidade
da glenoide e expande a superfície de contato. A excisão
do labrum diminui em 20% a estabilidade anteroposterior.4,7
Alguns estudos chamam a atenção para o fato de que a
perda da altura labral está diretamente correlacionada com
o aumento da recidiva da luxação. Lazarus et al. demonstraram que, ao se reestabelecer a altura do labrum, ocorre a
estabilização da articulação glenoumeral.8 Slabaugh et al.4
demostraram que ao se adicionar o retensionamento capsular de aproximadamente 1 cm lateral à glenoide é possível
aumentar a altura labral em 59% após o reparo. Embora não
tenha sido objeto de nosso estudo avaliar a estabilidade glenoumeral, mas sim o ganho indireto da estabilidade através do
restabelecimento da altura labral após o reparo, observamos
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Figura 3 – A, desenho esquemático com as três zonas de ﬁbra de colágeno que compõem o labrum, observa-se que o núcleo,
composto de ﬁbras circunferenciais à glenoide, representa a maior área. No exemplo, foi feito o reparo com âncora e sutura
tipo Mason-Allen; B, imagem de um fardo de feno que representa as ﬁbras de colágeno circunferenciais, a melhor maneira
de amarrilho é envolver todo o fardo perpendicularmente ao sentido das ﬁbras, análogo à sutura simples.

que mesmo ao adicionar o retensionamento capsular à sutura
a altura labral após o reparo foi inferior ao labrum íntegro.
Com relação aos métodos de sutura, Boddula et al.9 compararam o reparo da lesão Slap tipo II com sutura simples
e mattress; no ﬁm do reparo a sutura tipo mattress obteve
maior altura labral, comparada com a sutura simples. Hagstrom et al.6 também constataram resultados semelhantes, ao
comparar o reparo com sutura simples e sutura mattress. Esses
autores observaram que a sutura simples pressiona o labrum
em direção à glenoide, diminui a altura. Já o reparo tipo mattress empurra o tecido em direção ao lado umeral e lateral
da borda da glenoide, o que contribui para o incremento da
altura. Em nosso estudo também observamos que a altura
labral na sutura tipo Mason-Allen foi maior ao compararmos
com a sutura simples, entretanto incluímos a capsula articular
em nosso reparo, enquanto no estudo acima citado6 apenas o
labrum foi reparado. No entanto, não houve diferença estatística entre os dois tipos de sutura, provavelmente devido ao
pequeno tamanho de nossa amostra.
Em 2008, Castagna et al.10 descreveram técnica semelhante
para o reparo da lesão de Bankart, denominada de sutura Miba.
É uma combinação da sutura horizontal mattress através do
complexo capsulolabral no sentido “sul-norte” e uma sutura
vertical simples, também através do complexo capsulolabral,
no sentido “leste-oeste”. Os autores relataram que essa técnica de reparo possibilita restaurar a tensão capsular e diminui
a possibilidade de o ﬁo de sutura “cortar” o labrum, a sutura
mattress confere maior tração e contato entre as superfícies.10
A sutura Mason-Allen usada em nosso estudo é semelhante
à usada pelos autores acima, com sutileza de a sutura mattress ter sido feita após a confecção da sutura simples. Uma
outra vantagem da sutura em U ou mattress é que o ponto ﬁca
voltado para a superfície capsular do labrum, o que diminui
a incidência de estalidos e dor devido à interposição do nó
durante a movimentação do ombro.
Hill et al. estudaram a morfologia das ﬁbras de colágeno do labrum glenoidal através de microscopia eletrônica
de transmissão. Os autores descreveram três zonas: uma
malha superﬁcial com ﬁbras colágenas trançadas, um núcleo

com feixes de ﬁbras colágenas densamente empacotados em
uma orientação circunferencial ao redor da borda glenoidal
e uma terceira zona, marginal ao núcleo e em direção à superfície articular.11 A zona superﬁcial é a mais ﬁna das três, com
apenas 200 m de espessura; a zona nuclear é mais espessa.12
Dessa forma, seria esperado que as suturas em U ou mattress
resultassem em uma desvantagem biomecânica por estarem
paralelas às ﬁbras de colágeno do núcleo. No entanto, esse
efeito não foi observado em nosso estudo, devido à sutura
Mason-Allen combinar a sutura simples e mattress em um
mesmo ponto (ﬁg. 3).
Di Raimondo et al. avaliaram biomecanicamente a resistência à tração da sutura simples e mattress após o reparo
da lesão Slap tipo II. Os autores concluíram que não houve
diferença estatística signiﬁcante entre os dois reparos. A força
média para falha foi de 163N e 161N para o reparo simples e
mattress, respectivamente.13 Nho et al.5 compararam biomecanicamente a resistência à tração em quatro grupos: âncora
com sutura simples e carregado com um ﬁo, âncora com
sutura mattress carregada com um ﬁo, âncora com duas suturas simples duplamente carregada e sutura com âncora sem
nó. Os autores não constataram diferença estatística entre os
diferentes tipos de sutura.5 Em nosso estudo tampouco veriﬁcamos diferença em relação à resistência à tração nas suturas
simples e Mason-Allen.
Identiﬁcamos algumas limitações em nosso estudo. A primeira ocorre devido ao fato de a lesão de Bankart ter sido
criada in vitro e não necessariamente representar o comportamento anatômico da lesão in vivo, haja vista a ausência de
alongamento do complexo ligamentar glenoumeral inferior
dos ombros suínos. Outra limitação é o uso de acesso cirúrgico
aberto e de técnica artroscópica no reparo capsulolabral.

Conclusões
A sutura Mason-Allen, no reparo das lesões de Bankart, proporciona restauração da altura do labrum, entretanto não
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constitui vantagem biomecânica à tração na amostra estudada, quando comparada com a sutura simples.
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Terrible triad of the elbow: evaluation of surgical treatment
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: This study aims at analyzing retrospectively the clinical-functional and radio-

Radial fractures

graphic results of surgical treatment of the terrible elbow triad, with at least 12 months of

Elbow joint

postoperative follow-up evaluating elbow function.

Dislocations

Methods: A group of patients for retrospective analysis from 2004 to 2015 was deﬁned, in

Orthopedics

which 12 patients were studied. They underwent surgery due to fracture of the radial head,
coronoid fracture, and elbow dislocation; they were evaluated by the Disabilities of the Arm,
Shoulder and Hand (DASH) score, the degree of patient satisfaction, the degree of trauma
energy, radiographic images, range of motion, and complications.
Results: There was a higher incidence of Regan and Morrey type II coronoid process fractures; in relation to the injuries, nine patients had deinsertion of the brachialis. Half of the
patients suffered a fall from their own height as the mechanism of trauma. The extent of
elbow ﬂexion and extension averaged 126.6 and 24.1 degrees, respectively; the averages for
pronation and supination were 64.1 and 62.0 degrees, respectively. All patients presented
muscle strength of grade IV or V. The mean DASH score was 14.3, the mean pain score was
2.5, and a majority of the patients were satisﬁed with the treatment.
Conclusion: Despite the total loss of range of motion of the elbow, especially in extension,
the treatment was satisfactory for most patients.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
A tríade terrível descrita por Hotchkiss é deﬁnida como a
combinação de luxação do cotovelo associado com fratura da
cabeça do rádio juntamente com a fratura do processo coronóide; e é notoriamente difícil de ser tratada1 (ﬁg. 1).
A transmissão e o contato de carga entre a cabeça do radio
e o capitulo umeral é constante, ocorrendo a qualquer angulo
de extensão e ﬂexão do cotovelo e a qualquer rotação do
antebraço, mas é maior na extensão.2–4
As fraturas da cabeça radial compreendem cerca de 30%
de todas as fraturas do cotovelo no adulto,5 estando frequentemente associadas tanto a lesões de tecidos moles como os
ligamentos anular, colaterais medial e lateral e fratura do processo coronóide.2,6
Este tipo de lesão no cotovelo ocorre durante uma queda
com o braço estendido em supinação com geração de estresse
em valgo, carga axial e uma força rotacional póstero-lateral
tipicamente devido à baixa ou alta energia do trauma,2,7 acarretando em falha no complexo ligamentar colateral lateral
(LCL) e por vezes no ligamento colateral medial (LCM) – sendo
que é a última estrutura a ser lesionada.8
Fazer o diagnóstico correto é difícil, porém importante,
dado que o tratamento precoce tem uma inﬂuência positiva
no prognóstico.9
Como resultado dessas lesões, o cotovelo se torna instável
e requer intervenção cirúrgica. Infelizmente, devido à complexidade da lesão, o tratamento conservador é arriscado e os
resultados apresentam complicações a longo prazo incluindo
rigidez, dor, instabilidade articular e artrose secundária.10
O objetivo da cirurgia para tratamento da tríade terrível
do cotovelo é a restauração da estabilidade úmero-ulnar e

úmero-radial, facilitando assim o início precoce do movimento do cotovelo no pós-operatório, aﬁm de reduzir a
probabilidade de disfunção e rigidez articular a longo prazo.11
Este estudo teve o objetivo de avaliar retrospectivamente
os resultados clínicos de pacientes com tríade terrível do cotovelo, que foram submetidos a procedimento cirúrgico com no
mínimo doze meses de acompanhamento.

Materiais e métodos
Avaliou-se retrospectivamente os pacientes com tríade terrível do cotovelo, tratados cirurgicamente no período de 2004 a
2015 por 02 cirurgiões ortopédicos especialistas em membro
superior em um serviço de ortopedia e traumatologia de uma
cidade do interior do estado do Brasil no período pré deﬁnido,
com conﬁrmação diagnóstica por exames radiográﬁcos nas
incidências antero-posterior, perﬁl, oblíquas ocasionalmente;
e quando necessário, devido a lesões associadas, tomograﬁa
computadorizada e/ou ressonância magnética dos cotovelos
acometidos.
Os critérios de inclusão para participarem do trabalho
foram os pacientes submetidos a procedimento cirúrgico
devido à tríade terrível do cotovelo, sendo eles maiores de
18 anos, de acordo em participar e assinar o termo de consentimento livre e esclarecido e que responderam a um
questionário previamente elaborado.
Os critérios de exclusão foram: a não localização dos pacientes para reavaliação; fraturas expostas, fraturas pediátricas,
fraturas isoladas do coronóide e fraturas isoladas da cabeça do
rádio.
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Figura 1 – Radiograﬁas evidenciando a fratura-luxação tríade terrível do cotovelo.

Foi atribuído o número de ordem cronológica aos pacientes
a partir da data do tratamento cirúrgico, por médicos ortopedistas do serviço de residência médica.
As fraturas foram analisadas radiograﬁcamentee classiﬁcadas de acordo com o grau de lesão:
- Fratura da cabeça do rádio conforme Mason modiﬁcada
por Johnston5
- Fratura do processo coronóide, conforme Regan e
Morrey12
Todos os prontuários e radiograﬁas pós-operatórias foram
analisados por dois cirurgiões especialistas em membros
superiores e por dois médicos residentes de ortopedia e traumatologia, sendo avaliados as incidências frente e perﬁl de
cotovelo, no intuito de veriﬁcar complicações associadas, tais
como: ossiﬁcação heterotópica, consolidação viciosa, osteoartrose, infecção, calciﬁcação ligamentar, pseudoartrose e
esclerose óssea ao redor do material de síntese.13
Quanto a organização dos dados foram utilizados os
softwares Excel Ofﬁce 2010 e Word 2010, e houve a realização
de análise estatística das médias ponderadas nos quesitos:
sexo, lado acometido, mecanismo de trauma, lesões associadas, grau de energia do trauma, tipos de fraturas, grau de
satisfação, tempo de imobilização, tempo de seguimento e dor
no pós operatório.
Foi realizado testes de igualdade entre o membro operado
com o contralateral usando como suporte o escore Dash e o
arco de movimento (ADM) funcional conforme Morrey, além
de ser avaliada a força de ﬂexão e extensão do cotovelo sendo
utilizado uma escala de avaliação de força muscular.7,8,14
Com relação à dor, foi avaliado por meio da Escala Visual
Analógica (-EVA)15 ; e com base nessa escala foi criada uma
escala de satisfação do paciente em relação ao tratamento de
0 a10 pontos, onde 0 a 2,5 corresponde a ruim; 2,6 a 5 regular;
5,1 a 7,5 bom e de 7,6 a 10 ótimo, além de se perguntar
diretamente ao paciente se ele se encontrava satisfeito ou
insatisfeito com o resultado do tratamento.
Todos os pacientes foram anestesiados de forma que
fosse possível a exanguineação do membro e colocação
de garrote na raiz de braço, sendo realizado um bloqueio

Figura 2 – Osteossíntese do rádio e ulna proximal.

loco-regional do plexo braquial associado à anestesia geral e
posição em decúbito dorsal horizontal. Foi realizado antissepsia com clorexedina alcoólica e em seguida utilizou-se uma via
póstero-lateral para acesso a cabeçado rádio, reparo da fratura do processo coronóide se possível e quando necessário
osteossíntese da ulna proximal (ﬁg. 2), nos casos de instabilidade medial foi realizado uma via medial com isolamento
do nervo ulnar para reparo de lesões do complexo ligamentar
medial do cotovelo (ﬁg. 3), sendo que dois pacientes apresentaram exame físico compatível com lesão do ligamento colateral
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porém retirados precocemente a partir de avaliações clínico
radiográﬁcas, aﬁm de evitar complicações inerentes ao tempo
de imobilização de uma articulação.
Este trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa
institucional da nossa instituição.

Resultados

Figura 3 – Incisão medial do cotovelo, sendo realizado o
isolamento do nervo ulnar e reparo do colateral medial.

medial e na exploração intra-operatória não foi visualizada a
lesão, comprovando-se a integridade do complexo ligamentar
medial.
O tratamento cirúrgico realizado foi a ressecção completa
da cabeça do rádio e colocação de próteses clássicas da cabeça
de rádio em titânio, com exceção de dois pacientes, nos quais
foi realizado osteossíntese da mesma. As lesões ligamentares
foram reparadas com âncoras e reinserção do mm. braquial
e em um paciente houve ﬁxação do processo coronóide com
parafuso de Herbert.
Quanto ao tratamento cirúrgico instituído, o tempo de
imobilização no pós-operatório variou entre 20 a 27 dias com
média de 22,7 dias e o tempo de segmento variou entre 03 a
12 meses com média de seis meses (tabela 1).
Em relação ao pós operatório, todos os pacientes foram
imobilizados por breve período, cerca de 2 ou 3 semanas,

Deﬁnimos um grupo de pacientes para avaliação retrospectiva
no período de 2004 a 2015, no qual foram estudados 15 prontuários e os pacientes convocados para uma avaliação clínica,
funcional e responderam à um questionário. Todos os pacientes foram submetidos a procedimento cirúrgico devido à
fratura da cabeça do rádio, fratura coronóide na maior parte
dos casos, e luxação do cotovelo. O número total de pacientes
foram 15, sendo que deste total, apenas 12 foram localizados
e retornaram para reavaliação em nosso serviço de ortopedia
e traumatologia.
No tocante a idade dos pacientes variou entre 27 a 91 anos
com a média geral de 48,9 anos, quando dividimos por sexo,
o sexo feminino a idade variou entre 27 a 91 anos com média
de 56 anos e no sexo masculino entre 30 a 46 anos com média
de 39 anos. Com relação ao sexo cinco pacientes eram do sexo
masculino e sete do sexo feminino (ﬁg. 4).
Também foram avaliados quanto ao lado acometido, sendo
o direito seis pacientes e o esquerdo seis pacientes, no sexo
feminino o direito foi o mais acometido e no masculino foi o
lado esquerdo. Quando relacionado o lado da lesão à proﬁssão dos pacientes, temos nas mulheres: quatro do lar (lado
direito), uma professora (lado esquerdo), uma comerciante
(lado direito) e uma funcionária pública (lado esquerdo); e nos
homens: um analista de sistemas (lado esquerdo), um pedreiro
(lado esquerdo), um gerente comercial (lado esquerdo), um
médico (lado esquerdo), um de proﬁssão não informada (lado
direito).

Tabela 1 – Tratamento cirúrgico x tempo de imobilização x tempo de seguimento
N◦ de ordem

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Mm, músculo.

Tratamento cirúrgico

Prótese da cabeça do rádio + reinserção do mm. braquial
Prótese da cabeça do rádio + reparo do col. lateral (âncora 3,5 mm) + reinserção do
mm. braquial
Prótese da cabeça do rádio + reparo do col. lateral (âncora 3,5 mm) + reinserção do
mm. braquial
Osteossíntese da cabeça do rádio + reparo do col. lateral (âncora 3,5 mm) + reinserção
do mm. braquial
Prótese da cabeça do rádio + reparo do col. medial 2 (âncoras 3,5 mm) + reinserção do
mm. braquial
Prótese da cabeça do rádio
Osteossíntese da cabeça do rádio + reparo do col. lateral (âncora 3,5 mm)
Prótese da cabeça do rádio + ﬁxação do proc. coronóide com 1 parafuso de hebert
Prótese de cabeça radio + 4 âncoras de 4,0 mm + reinserção do mm. braquial
Prótese da cabeça do rádio + reparo do col. medial 1 (âncoras 3,5 mm) + reinserção do
mm. braquial com 2 âncoras 3,5 mm
Prótese da cabeça do radio
Prótese de cabeça de rádio proximal + reinserção do mm. braquial

Tempo
de imobilização

Tempo
de seguimento

7 dias
5 dias

3 meses
6 meses

7 dias

1 ano

14 dias

6 meses

10 dias

10 meses

7 dias
14 dias
5 dias
7 dias
7 dias

8 meses
6 meses
6 meses
3 meses
5 meses

2 dias
7 dias

3 meses
4 meses
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42%

58%

Mulheres
Homens

Figura 4 – Predomínio dos casos em relação ao gênero.

Segundo a classiﬁcação de Mason modiﬁcada por
Johnston5 (fraturada cabeça do rádio), um paciente apresentou fratura do tipo I, 02 pacientes apresentaram a fratura
tipo II, um paciente apresentou a fratura tipo IV e oito pacientes do tipo IV com presença de cominuição da cabeça do
rádio e luxação da mesma.
Segundo a classiﬁcação de Regan e Morrey12 (fraturas do
processo coronóide), três pacientes apresentaram fraturas do
tipo I e nove pacientes do tipo II; e lesões associadas, sendo
que são nove pacientes com desinserção do mm. braquial,
sendo cinco pacientes com instabilidade do ligamento colateral lateral do cotovelo e três pacientes com desinserção do
mm. braquial com instabilidade do ligamento colateral medial
do cotovelo.
Foram avaliados quanto ao mecanismo do trauma, com
queda da própria altura em seis pacientes, queda de bicicleta
em um paciente, queda de moto em um paciente, queda do
telhado em dois pacientes e acidente automobilístico em dois
pacientes, sendo também relatado o tempo entre o trauma e
a cirurgia que variou entre 01 a 18 dias com média de 8,5 dias.
Na tabela 2, encontramos os dados referentes aos graus
de ﬂexão, extensão do cotovelo, pronação, supinação do
antebraço, grau de energia do trauma, grau de satisfação e o
escore Dash.
Quanto à avaliação clínico-funcional foram avaliados o
grau de ﬂexão e extensão do cotovelo, com a ﬂexão variando de
110 a 135 graus (ﬁg. 5) com média de 126,6 graus; e a extensão
entre 10 a 40 graus com média de 24,1 graus (ﬁg. 6); avaliamos também a pronação (ﬁg. 7) e supinação do antebraço

Figura 5 – Flexão do cotovelo.

ipsilateral (ﬁg. 8), sendo que a pronação variou entre 50 a
75 graus com a média de 64,1 graus e a supinação variou entre
55 a 70 graus com a média de 62,0.
No que se diz respeito ao grau de força muscular,
apresentou-se cinco pacientes com força grau IV e sete pacientes com força grau V, sendo o mesmo critério utilizado para
avaliação da preensão da mão ipsilateral, obtendo seis pacientes com força grau IV e 06 pacientes com força grau V.
Com relação à dor, a pontuação variou de 0 a 9 com média
de 2,4; e a satisfação do paciente em relação ao tratamento
variou de 8 a 10 com média de 9,1 sendo que os pacientes
se mostraram satisfeitos com o resultado do tratamento, com
exceção de dois pacientes que se disseram insatisfeitos.15
Na avaliação radiográﬁca dos pacientes estudados foram
realizados radiograﬁas nas incidências de anteroposterior
com extensão conforme o grau de limitação da mesma
e perﬁl em 90 graus, sendo observadas nas radiograﬁas
algumas complicações: como artrose, calciﬁcação heterotópica, presença de radiolucência ao redor da prótese, sendo que

Tabela 2 – Adm do membro acometido x grau de energia do trauma x satisfação x escore Dash
Paciente
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Flexo/extensão do cotovelo

Pronação/supinação do antebraço

Grau de energia do Trauma

Grau de Satisfação

Flexão 130 / extensão 20
Flexão 135 / extensão 30
Flexão 125 / extensão 30
Flexão 135 / extensão 10
Flexão 120 / extensão 30
Flexão 130 / extensão 25
Flexão 120/ extensão 20
Flexão 135 / extensão 25
Flexão 110/ extensão 40
Flexão 135 / extensão 15
Flexão 130 / extensão 15
Flexão 115/ extensão 30

70/60 graus
60/60 graus
65/65 graus
70/70 graus
65/55 graus
60/60 graus
60/55 graus
75/70 graus
50/55 graus
70/70 graus
65/70 graus
60/55 graus

Baixa
Alta
Baixa
Baixa
Alta
Alta
Alta
Alta
Baixa
Alta
Baixa
Baixa

Satisfeita
Satisfeito
Satisfeita
Satisfeito
Insatisfeito
Satisfeita
Insatisfeito
Satisfeita
Satisfeita
Satisfeito
Satisfeita
Satisfeita

Adm, arco de amplitude de movimento.

Escore Dash
12,3
15,4
16,5
10,3
15,1
12,1
13,4
14
19,9
12,4
11,9
18,6
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um paciente apresentou artrose, dois pacientes apresentaram
calciﬁcação heterotópica, um paciente apresentou radiolucência ao redor da prótese e 8 pacientes não apresentaram
alterações radiográﬁcas.16–18

Discussão

Figura 6 – Extensão do cotovelo.

Figura 7 – Pronação do antebraço.

Figura 8 – Supinação do antebraço.

Embora alguns estudos recentes relatam bons resultados com
tratamento conservador para a tríade terrível do cotovelo, são
necessários alguns critérios para se adotar tal atitude, como
por ex.: grau de redução da articulação (distância úmero-ulnar
< 4 mm na incidência perﬁl de cotovelo), fratura da cabeça
do rádio que não bloqueia a prono-supinação do antebraço,
pequena fraturado coronóide (Regan e Morrey tipo 1 ou 2), e
um arco de movimento estável do cotovelo com no mínimo
30 graus de extensão nos primeiros 10 dias da lesão.8,19
Segundo Chan et al.,13 é necessário um intenso acompanhamento clínico radiográﬁco para monitorar qualquer sub
luxação, atraso de consolidação e deslocamento da fratura.
A maioria dos pacientes apresentaram resultados funcionais satisfatórios com o tratamento cirúrgico, porém mais
pesquisas são necessárias para determinar qual técnica cirúrgica optimizaria os resultados funcionais aﬁm de reduzir o
número de complicações.11,18
Em nosso estudo a média de idade girou em torno de
48,9 anos em ambos os sexos, com predomínio no sexo feminino de 58% e 42% do sexo masculino, não coincidindo com
o leve predomínio do sexo masculino em relação ao feminino
como relata a literatura.12,20
Em relação ao membro afetado houve um acometimento
homogêneo com 50% dos casos no membro superior direito
e 50% no membro superior esquerdo, sendo o lado esquerdo
o predominante no sexo masculino e o lado direito o predominante no sexto feminino, bem como o grau de energia do
trauma sendo uma distribuição de 50% de alta energia e 50%
sendo classiﬁcados como de baixa energia, conﬂitando com
relatos da literatura, na qual o mecanismo de trauma mais
comum é o trauma de alta energia.7,8
Em relação a fraturado coronóide, ela está presente em 75%
dos casos, evidenciando que a tipo 2 de Regan e Morrey a
mais prevalente com 66,6% dos casos, sendo que as fraturas do
tipo 2 e 3 de Regan e Morrey está recomendado o tratamento
cirúrgico.6,19,20
Dos pacientes avaliados 66,6% não apresentaram
complicações, 16,6% apresentaram ossiﬁcação heterotópica, 8% apresentou osteoartrose e 8% restante osteólise ao
redor da prótese da cabeça do rádio observada em radiograﬁas.
Entre as complicações mais comuns que não requerem procedimento cirúrgico estão: ossiﬁcação heterotópica e
osteoartrose.21,22
Não foi necessário um novo tratamento cirúrgico em
nenhum caso do presente estudo, contrastando com dados
literários de reoperação em torno de 12,5% dos pacientes.11,19
Obtivemos bons resultados pós-operatórios, com o escore
Dash médio de 14,3; e satisfação de 83,4% dos casos, sendo
que os casos insatisfatórios estavam relacionados a traumas
de alta energia.
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Conclusão
Com este estudo concluímos que, apesar da perda de amplitude total de movimento do cotovelo, principalmente à
extensão, o tratamento mostrou-se satisfatório para a maioria
dos pacientes.
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New quantitative method to measure the Hill-Sachs lesion: validation of
Hardy’s radiographic method for MRI/AMRI
a b s t r a c t
Keywords:

Objective:

Instability indexes

ging/magnetic resonance arthrography (MRI/MRA) in the assessment of Hill-Sachs lesion

Shoulder dislocation

(HSL) involvement in patients with a history of anterior shoulder instability.

Magnetic resonance imaging

To validate Hardy’s radiographic method for magnetic resonance ima-

Methods: This study retrospectively evaluated 53 shoulder radiographs and MRI/MRA to
compare the measurements of HSL through Hardy’s radiographic method. Imaging exams
used in the study were conducted between the March 2013 AND September 2015. The data
obtained from these exams were carried out during 2015. Inclusion criteria were previous
history of anterior instability of the shoulder, presence of LHS, and radiographs at 70◦ medial
rotation.
Results: MRI/MRA had a sensitivity of 100% and speciﬁcity of 100% when using the Hardy’s
radiographic method 20% cutoff point to measure the HSL.
Conclusion: MRI/MRA can be used to assess the degree of HSL involvement with the same
reliability as Hardy’s radiographic method.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
A lesão de Hill-Sachs (LHS), descrita em 1940, foi deﬁnida como
uma fratura de impacção da porção posterossuperior lateral da
cabeça do úmero contra a cavidade glenoidal, pode ser identiﬁcada na radiograﬁa com rotação medial.1 Essa lesão ocorre
em associação com a instabilidade anterior da articulação do
ombro e está presente em aproximadamente 40% a 100% dos
casos, segundo os relatos da literatura.2,3
Burkhart et al.4 introduziram o conceito de LHS do tipo
engaging. Segundo os autores, essas lesões seriam orientadas paralelamente à borda da cavidade glenoidal quando o
ombro está na posição mais propícia para a luxação anterior,
isto é, abdução e rotação lateral máximas. Quando presentes,
essas lesões predispõem a recidiva de luxações ou os sintomas
de instabilidade após o reparo artroscópico de Bankart, bem
como sua falha. Alguns autores chamaram a atenção para a
localização da LHS engaging como o fator mais importante para
recidiva da instabilidade.5,6
Inúmeros métodos de imagem podem ser usados para
quantiﬁcar e classiﬁcar o defeito ósseo da cabeça do úmero.
Assim, de acordo com o tamanho e a extensão do defeito,
pode-se lançar mão do procedimento remplissage, o qual é deﬁnido como uma técnica que consiste na tenodese do tendão
do músculo infraespinal, no local do defeito da LHS. O objetivo
dessa técnica é tornar a LHS intra-articular em extra-articular,
impedir o engaging nos movimentos de abdução e rotação
lateral.7 Hardy et al.,8 em 2012, mensuraram a profundidade
da LHS em relação ao raio da cabeça do úmero, na radiograﬁa
em rotação medial de 45◦ . Gyftopoulos et al.9 mediram a LHS
pela RM nos cortes axial e sagital, quantiﬁcaram a profundidade, a extensão craniocaudal e anteroposterior e o volume.
Para avaliação precisa e detalhada das lesões de partes moles
e ósseas na instabilidade do glenoumeral, é necessário o uso
de imagens de radiograﬁa (RX), ARM ou RM e TC. A preparação
desses exames leva tempo, o que retarda o tratamento, onera

o sistema e burocratiza a avaliação por parte do médico
assistente.
O objetivo deste trabalho é validar o índice radiográﬁco de
Hardy para RM/ARM de pacientes com histórico de instabilidade anterior do ombro, aprimorar assim a avaliação médica
das imagens no consultório. Como hipótese, acreditamos que
o índice radiográﬁco de Hardy pode ser usado na RM/ARM com
a mesma conﬁabilidade.

Material
Trata-se de um estudo prospectivo analítico de 53 ombros,
em que foram realizados exames radiográﬁcos e de RM/ARM,
de março de 2013 a setembro de 2015. Todos os exames
foram feitos e captados, exclusivamente, em uma clínica
de radiologia (Axial Medicina Diagnóstica). Os dados foram
obtidos por meio de revisão de banco de dados dos cirurgiões do grupo de ombro do Hospital Ortopédico de Belo
Horizonte, Minas Gerais. Após a obtenção dos dados desses pacientes, os exames foram avaliados na clínica Axial
Medicina Diagnóstica e revisados por apenas um médico
radiologista, com mais de 10 anos de experiência, na área
musculoesquelética.
Não foram consideradas as variáveis gênero, idade e
dominância. Os critérios de inclusão foram: história de instabilidade anterior do ombro, presença de LHS, radiograﬁas com
70◦ de RI, além de RM e/ou ARM. Foram excluídos do estudo
pacientes com diagnóstico de: capsulite adesiva, fratura do
úmero proximal prévia, LHS reversa, artrose glenoumeral e
exames de qualidade inadequados ou com laudos de outro
radiologista.
Durante a avaliação da RM/ARM, se fosse constatado que
o paciente não tinha RX ou que seu exame tivesse sido feito
de maneira inadequada, era convocado a retornar à clínica e o
RX era feito sob supervisão de um especializando em cirurgia
do ombro (R4).
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Respeitando os critérios de inclusão e exclusão, a pesquisa
totalizou 53 ombros avaliados.

Métodos
Pacientes realizaram exames de radiograﬁa em ortostatismo
na incidência anteroposterior verdadeira (com feixe radiográﬁco que incidiu em 30◦ do plano escapular) com cotovelo
ﬂetido a 90◦ e RI de 70◦ do braço mensurado pelo goniômetro.
Aqueles exames de RX que mostravam qualidade duvidosa
foram repetidos sob supervisão de um especializando em
cirurgia do ombro. A partir dessa incidência foi calculado o
índice de Hardy (ﬁg. 1A e B), descrito como a razão da medida
da profundidade da LHS pelo raio da cabeça do úmero (p/r
X 100%), mensurados por software Pacs (Kodak Carestream
PACS).
No cálculo dessa medida, primeiro foi deﬁnido o best ﬁt da
cabeça do úmero. Em seguida, foram traçadas duas linhas perpendiculares (diâmetros = 2 R) no provável centro da cabeça
do úmero. Assim, essas linhas deveriam ter o mesmo diâmetro, para que o centro da cabeça do úmero fosse corretamente
localizado.
Todos os pacientes foram submetidos a RM ou ARM (Magnetom Essenza 1,5 T, Siemens Healthcare), em decúbito dorsal,
com o ombro em rotação neutra, foram usadas sequências
ponderadas em T2 sem ou com supressão de gordura (TR/TE
2280/42, FOV 160 x 100 mm, matriz 384 x 70, espessura de
3 mm), no plano axial, pós-processadas (Kodak Carestream
PACS) para cálculo do defeito ósseo.
A medida da LHS foi realizada a partir da seleção de duas
imagens. A primeira, na qual era observada a maior profundidade do defeito, e a segunda, o maior diâmetro transverso
da cabeça do úmero. Em ambas as imagens foi traçado um círculo virtual (best ﬁt) que coincidiu com a superfície articular.

Na primeira imagem foi calculada a distância entre o ponto
mais profundo da lesão e o referido arco (p) e, na segunda,
o valor do raio da cabeça do úmero a partir do círculo (r), foi
então obtido o mesmo índice por meio da relação entre as
medidas (ﬁg. 2A-C). É importante salientar que para atingir a
correta profundidade da LHS é necessário identiﬁcar a cortical
do defeito, desconsiderar o edema ósseo. Todos os 53 pacientes tiveram suas imagens avaliadas com auxílio de um software
Pacs (Kodak Carestream PACS).
Tendo-se como referência um ponto de corte avaliado
pelo RX, em 20%, para indicação ou não do procedimento de
remplissage,7 foi usada a Receiver Operating Characteristic Curve
(curva ROC) para se obter a maior sensibilidade e especiﬁcidade na RM/ARM.
A análise estatística foi feita com os recursos do programa
estatístico MedCalc.
Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética da
instituição.

Resultados
Foram analisados 53 exames radiográﬁcos 23 RM e 30 ARM. A
média dos valores dos graus de acometimento da LHS, calculados nos RX através do índice de Hardy, foi de 18,37%. A média
encontrada nos exames de RM e ARM foi de 17,91% e 17,93%,
respectivamente.
A análise estatística do presente estudo apresentou
sensibilidade de 100% e especiﬁcidade de 100% para avaliar a LHS por meio da RM/ARM em comparação com o
RX, mostrou uma semelhança estatisticamente signiﬁcativa
(p < 0,0001).
Com o cálculo da área da curva ROC, podemos estabelecer
um ponto de corte de 20% para a indicação do procedimento
remplissage (tabela 1).

B

A

3,26 mm
p

BF
r

R

R

R

26,59 mm

R

Figura 1 – Demonstração da avaliação do índice de Hardy no RX. A, a linha que circunda a cabeça umeral representa o
melhor best ﬁt (BF). As duas linhas perpendiculares devem ter os raios (R) com os valores mais próximos possíveis entre
eles, determinar assim o centro da cabeça; B, determinação do raio da cabeça umeral (r) e da maior profundidade do defeito
da LHS (p). Após a retirada das linhas perpendiculares o índice de Hardy é calculado pela razão da profundidade (p) sobre o
raio (r): p/r.
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Figura 2 – Demonstração da avaliação do índice de Hardy na RM/ARM. A, a linha que circula a cabeça umeral determina o
seu melhor best ﬁt. As duas linhas perpendiculares devem ter os raios (R) com os valores mais próximos possíveis entre
eles, determinar assim o centro da cabeça; B, raio da cabeça umeral (r); C, profundidade da LHS (p). O índice de Hardy é
calculado pela razão da profundidade (p) sobre raio (r): p/r. Importante notar que as medidas de (p) e (r) são mensuradas em
níveis diferentes da cabeça umeral (a LHS é posterossuperior e o maior raio (r) é mais inferior a ela).

Tabela 1 – Sensibilidade e especiﬁcidade da RM/ARM de acordo com o índice de Hardy
Índice de Hardy (%)

Sensibilidade

Intervalo de conﬁança (95%)

Especiﬁcidade

Intervalo de conﬁança (95%)

≥5
>5
>8
>9
> 10
>11
> 12
> 13
> 14
> 15
> 16
> 17
> 18
> 19
> 20
> 21
> 22
> 23
> 27
> 28
> 29
> 33
> 34
> 35
> 36

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
81,25
62,5
50
37,5
31,25
25
18,75
12,5
6,25
0

79,4 - 100,0
79,4 - 100,0
79,4 - 100,0
79,4 - 100,0
79,4 - 100,0
79,4 - 100,0
79,4 - 100,0
79,4 - 100,0
79,4 - 100,0
79,4 - 100,0
79,4 - 100,0
79,4 - 100,0
79,4 - 100,0
79,4 - 100,0
79,4 - 100,0
54,4 - 96,0
35,4 - 84,8
24,7 - 75,3
15,2 - 64,6
11,0 - 58,7
7,3 - 52,4
4,0 - 45,6
1,6 - 38,3
0,2 - 30,2
0,0 - 20,6

0
2,7
5,41
10,81
16,22
21,62
27,03
40,54
51,35
64,86
72,97
83,78
86,49
91,89
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0,0 - 9,5
0,07 - 14,2
0,7 - 18,2
3,0 - 25,4
6,2 - 32,0
9,8 - 38,2
13,8 - 44,1
24,8 - 57,9
34,4 - 68,1
47,5 - 79,8
55,9 - 86,2
68,0 - 93,8
71,2 - 95,5
78,1 - 98,3
90,5 - 100,0
90,5 - 100,0
90,5 - 100,0
90,5 - 100,0
90,5 - 100,0
90,5 - 100,0
90,5 - 100,0
90,5 - 100,0
90,5 - 100,0
90,5 - 100,0
90,5 - 100,0

Discussão
As caraterísticas da LHS, em nosso entendimento, têm a
cada dia apresentado maior relevância no prognóstico das
instabilidades do ombro. Aquelas lesões consideradas tipo
engaging têm mostrado piores resultados na estabilização
artroscópica.4,10 Muitas vezes, são necessários procedimentos
adicionais artroscópicos ou até mesmo a céu aberto para evitar
o risco de recidiva pós-operatória.11,12 Muitos estudos foram
realizados para mensurar o tamanho das LHS, sua posição
em relação à borda da cavidade glenoidal (engaging ou não

engaging) e quantiﬁcar a porcentagem de volume da cabeça do
úmero envolvido, tomaram-se como referência 20 a 40% para
intervenção cirúrgica.13,14 Em estudo recente de Cho et al.6
foi utilizado TC 3 D para avaliar o tamanho, a localização e a
orientação da LHS quando do tipo engaging. Esses autores concluíram que as lesões predispostas a engaging são tipicamente
maiores e mais horizontais.
Em 2007, Yamamoto et al.5 introduziram o conceito do glenoid track como uma região da cabeça do úmero que desliza
na cavidade glenoidal no momento da abdução e rotação lateral. Descreveram ainda que, quando a LHS se estende mais
medialmente ao glenoid track, o risco de luxação aumenta
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consideravelmente. Além disso, sugeriram que a localização,
e não o tamanho ou a profundidade do defeito, é mais importante para determinar o engaging.
A identiﬁcação e quantiﬁcação dos defeitos ósseos, observados na instabilidade anterior do ombro, como a LHS e da
borda anterior da cavidade glenoidal, tem ganhado cada vez
mais importância para elaboração de um plano de tratamento,
porém não tem sido dada a mesma importância, na literatura
radiológica, como aquela dada às lesões de partes moles.9,15
Avaliação acurada das lesões ósseas é crucial para determinar
a técnica e o sucesso da cirurgia nesses pacientes, especialmente naqueles com instabilidade recidivante após reparo
capsuloligamentar prévio.16,17
Em 2006, em estudo prospectivo, Boileau et al.,18 estabeleceram fatores que predispõem a recidiva da instabilidade
glenoumeral: idade menor do que 20 anos, esportes competitivos, esportes de contato ou de peso, hiperfrouxidão
ligamentar e defeitos ósseos visíveis na cabeça do úmero e na
cavidade glenoidal. Hardy et al.,8 em 2012, avaliaram 71 pacientes com instabilidade traumática do ombro com radiograﬁas
e artrotomograﬁa. Encontraram uma sensibilidade de 84% na
detecção da LHS na radiograﬁa em AP com RI de 45◦ , usaram
para tal a razão da profundidade da lesão e o raio da cabeça
do úmero (p/r). Os mesmos autores constataram, ainda, que o
volume da LHS é signiﬁcativamente maior nos pacientes com
instabilidade recidivante.
Durante a feitura da pesquisa bibliográﬁca para o presente
estudo, observamos que o posicionamento usado por Hardy
et al.8 colocava o membro superior acometido em 45◦ de RI,
contudo, em apresentação do mesmo autor em 2007, a posição
do braço foi descrita em 70◦ de RI. Diante do impasse de qual
seria a melhor posição, foi enviado ao autor do método um
e-mail com esse questionamento e ele informou que a posição
correta seria em RI de no mínimo 70◦ .
É notável que o método preconizado por Hardy et al.8 estabeleceu que a LHS com valores superiores a 15% tinham índice
de recidiva até de 56%, quando feito apenas o reparo artroscópico de Bankart. Para valores inferiores a 15%, a taxa de falha
caía para 16%. No entanto, existe diﬁculdade de posicionar
adequadamente o paciente pelo técnico para fazer a radiograﬁa com rotação medial de 70◦ , precisar o melhor best ﬁt,
localizar o centro da cabeça do úmero e a profundidade correta
da lesão. Apesar do exame de radiograﬁa ser rápido e menos
oneroso, ele tem sido preferido em relação a outros métodos,
como a TC-3D e RM/ARM. Nosso serviço usa, como rotina, o
RX para avaliar a instabilidade do ombro, nas incidências AP,
AP com 70◦ de RI e perﬁl de Bernagueau.
RM/ARM tem demonstrado uma alta sensibilidade e especiﬁcidade para detecção de defeitos ósseos da cabeça do úmero.
Hayes et al.,19 em estudo com 87 pacientes com instabilidade
glenoumeral submetidos a RNM e a artroscopia, detectaram
uma sensibilidade de até 96,3% e uma alta especiﬁcidade de
90,6% para RM.
Por essa razão, a RM tem sido recomendada para detectar os defeitos ósseos da cavidade glenoidal ou da cabeça
do úmero, além de avaliar também lesões labiais, condrais
e ligamentares.16,20 Até a presente data, nenhum estudo de
RM/ARM estabeleceu um valor de corte para indicação ou não
do procedimento de remplissage. Essa indicação ainda é feita
conforme descrito por Hardy et al.8

593

No presente estudo, obtivemos sensibilidade e especiﬁcidade máximas na avaliação da LHS pela RM/ARM e na
indicação do procedimento de remplissage, tomamos como
valor de corte 20%, que é o mesmo do estudo original de Hardy
et al.8 Apesar da validação do método, deve-se atentar ao intervalo de conﬁança, que poderia ser menor se a amostra fosse
mais representativa.
Gyftopoulos et al.9 compararam os achados do exame físico
com localização e tamanho (craniocaudal, anteroposterior,
profundidade e volume) da LHS na RM. Encontraram maiores lesões nos pacientes engaging, porém não encontraram
diferença estatística.
Nosso estudo procurou validar o método radiográﬁco de
Hardy com RM/ARM. Alguns pontos importantes devem ser
observados. Não foram levados em consideração variáveis
como gênero, idade e dominância, pois não era intuito do
estudo a avaliação funcional, e sim de métodos de imagem.
Outro fator de extrema relevância e não encontrado na literatura é a observação feita pelo radiologista do grupo, em
que a medida do raio da cabeça do úmero na RM/ARM não
pode ser realizada no mesmo corte da medida da maior profundidade da LHS, pois se assim for, o valor do índice será
superestimado. O raio da cabeça do úmero deve ser tomado
no seu maior diâmetro e a LHS no corte em que apresenta
a sua maior profundidade, que geralmente não coincidem,
pois a LHS tem localização mais superior e maior raio, mais
inferior.
Diferentemente, Gracitelli et al.21 avaliaram a porcentagem
de envolvimento da LHS (na RM ou artro-TC), tomaram como
parâmetros o raio da cabeça do úmero e a profundidade da
lesão no mesmo corte axial. Em nosso ponto de vista, essa
medida só não será superestimada caso o maior raio da cabeça
do úmero esteja na mesma altura da maior profundidade da
LHS.
As principais diﬁculdades encontradas para feitura do
estudo, foram no posicionamento do paciente no momento
da radiograﬁa, estabelecimento do melhor best ﬁt e a
determinação real da profundidade na radiograﬁa, principalmente para aqueles com LHS muito pequenas, devido
à possível sobreposição de imagens. O uso da RM/ARM
como um método único para mensuração das lesões ósseas,
que pudesse ser feito de forma prática e objetiva, minimizasse os possíveis erros de avaliação ou posicionamento e
ainda fornecesse informações sobre as partes moles envolvidas (lábio, ligamentos e cartilagem), traria mais conforto
e segurança ao paciente e conﬁabilidade ao médico. Essa
conﬁabilidade se traduz na precisão para a mensuração dos
raios e profundidade da LHS com o auxílio de software,
assim como do best ﬁt, e principalmente por não necessitar da precisão do posicionamento do paciente pelo técnico
de RX. Por esses motivos, nosso estudo deve contribuir para
a análise quantitativa da lesão posterossuperior lateral da
cabeça do úmero pela RM /ARM de qualquer dimensão com
ﬁdelidade.

Conclusão
A RM/ARM mostrou ser um exame de alta sensibilidade e
especiﬁcidade, quando o ponto de corte de 20% é estabelecido
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como critério para indicação da técnica de remplissage. Assim,
a RM/AM proporciona um aprimoramento do tempo e facilita uma avaliação médica no consultório, pois o cirurgião
ganha outras informações como: localização e volume da
LHS, lesões labiais, condrais e ligamentares, sempre que esse
exame complementar é solicitado. Nossos resultados conﬁrmam a hipótese proposta.
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Application of three-dimensional prototyping in planning the treatment
of proximal humerus bone deformities
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To describe the use of three-dimensional prototyping or rapid prototyping in

Humerus

acrylic resin to create synthetic three-dimensional models in order to promote the unders-

Upper extremity congenital

tanding of bone deformities of the shoulder.

deformities

Methods: Five patients were analyzed between ages of 11 and 73 years old, treated between

Bone fractures

2008 and 2013 with glenohumeral deformities that required a more thorough review of the

Artroplasty

anatomical alterations, for whom three-dimensional prototyping was performed.

Osteotomy

Results: Patient 1 was treated conservatively and is awaiting humeral head arthroplasty if
symptoms get worse. Patient 2 underwent a valgus proximal humerus osteotomy secured
with pediatric locked hip plate according to a prior assessment with prototyping. Patient
3 underwent a disinsertion of the rotator cuff, tubercleplasty and posterior reinsertion
of the rotator cuff. Patient 4 underwent an arthroscopic step-off resection, 360-degree
capsulotomy, and tenolysis of the subscapularis. Patient 5 underwent a reverse shoulder
arthroplasty with an L-shaped bone graft on the posterior glenoid.
Conclusions: Rapid prototyping in acrylic resin allows a better preoperative planning in
treatment of bone deformities in the shoulder, minimizing the risk of intraoperative complications in an attempt to improve the results.
© 2017 Published by Elsevier Editora Ltda. on behalf of Sociedade Brasileira de
Ortopedia e Traumatologia. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license
(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
O ombro é a articulação de maior amplitude de movimento do
corpo humano e, para o seu bom funcionamento, é imprescindível que todas as estruturas articulares e periarticulares
estejam em posição anatômica.1–6 A anatomia óssea tem
um papel fundamental, pois serve de base para a origem e
inserção de todos os demais tecidos como cartilagem, labrum,
ligamentos, músculos e tendões. As alterações do arcabouço
ósseo causam um desequilíbrio biomecânico com mudanças
na congruência articular, no comprimento e na angulação dos
músculos e leva à disfunção da cintura escapular.4
As deformidades ósseas da extremidade proximal do
úmero podem ser traumáticas (fraturas) ou degenerativas
(artrose). Para o tratamento adequado dessas deformidades, é
importante um entendimento das alterações anatômicas através dos exames de imagens. A radiograﬁa simples é limitada,
pois proporciona uma imagem bidimensional.7 A tomograﬁa
computadorizada com reconstruções tridimensionais permite
uma avaliação mais detalhada da anatomia óssea, mas ainda
apresenta limitações, como acurácia limitada e magniﬁcência do exame, além de não permitir o manuseio da estrutura
estudada.8,9
A prototipagem rápida é um método que confecciona
modelos tridimensionais reais a partir de modelos tridimensionais virtuais.10,11 Ela reproduz em modelos sintéticos uma
cópia tridimensional precisa da anatomia óssea. Essa técnica foi desenvolvida nos anos 1980, foi usada inicialmente
para ﬁns industriais e reconstruções detalhadas de esculturas complexas.8 Na área da saúde, é conhecida como MRP
– Medical Rapid Prototyping – e usada mais comumente nas
cirurgias bucomaxilofacias e nas neurocirurgias.12 As primeiras reconstruções com prototipagem foram usadas para

reconstruções bucomaxilofaciais no início dos anos 1990 e
aplicadas às cirurgias ortopédicas no ﬁm daquela década.13
Hoje em dia, o uso biomédico da prototipagem já representa
cerca de 10% do mercado total de uso dessa tecnologia, principalmente nas cirurgias de reconstrução bucomaxilofaciais
e neurológicas,11,13 foi usada até na confecção de guias para
colocação de parafusos planejados pré-operatoriamente.14,15
Na área ortopédica, a prototipagem pode ser usada desde
o tratamento de fraturas e consolidações viciosas até o planejamento de órteses ortopédicas.13,16–18 A técnica é composta
por dois estágios: um virtual (imagem tridimensional) e um
físico (fabricação do modelo). Inicialmente, é feita uma imagem computadorizada da estrutura a ser estudada e depois o
modelo físico é construído através de deposição de material
sintético por lâminas (CAD – computer aided design).10,11,19,20
Com o auxílio dos modelos sintéticos produzidos através
da técnica de prototipagem, o cirurgião tem a possibilidade
de fazer um planejamento pré-operatório preciso9,21 ao executar a técnica no molde antes da cirurgia ou até mesmo se
usar o molde no transoperatório uma vez que os modelos
tridimensionais produzidos a partir de poliamida podem ser
esterilizados em autoclave.22
Neste trabalho, descreveremos cinco casos clínicos, nos
quais foi usada a técnica da prototipagem para o estudo das
deformidades ósseas do ombro. O objetivo é divulgar e assegurar aos cirurgiões ortopédicos um método mais eﬁciente e
acessível de planejamento cirúrgico.

Material e métodos
Os autores relatam cinco casos de pacientes em que foi feita
a prototipagem tridimensional. O objetivo não foi analisar
o resultado ﬁnal, e sim mostrar como a prototipagem pode
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auxiliar no diagnóstico, no entendimento das lesões e no planejamento das cirurgias.
Caso 1 – paciente com artrose glenoumeral por condrólise,
causada por âncoras metálicas pós-reparo de instabilidade de
ombro. Caso 2 – paciente de 11 anos com deformidade em varo
do úmero proximal devido barra óssea, sequela de fratura epiﬁsiólise. Caso 3 – paciente com consolidação viciosa do úmero
proximal, sequela de fratura em quatro partes impactada em
valgo. Caso 4 – fratura do úmero proximal, ﬁxada com placa
bloqueada, com rigidez grave e degrau articular. Caso 5 – paciente com artropatia degenerativa do manguito rotador, com
erosão posterior da glenoide. Foram feitos modelos sólidos
em terceira dimensão das articulações envolvidas, a partir de
cortes tomográﬁcos e, após, analisados em software especíﬁco.

Resultados
Caso 1
Masculino, 32 anos, submetido a videoartroscopia de ombro
direito em outro serviço, havia cinco anos, devido a luxação
recidivante. Na época, fora feita capsuloplastia e reinserção
do labrum com âncoras metálicas. Após a cirurgia, o paciente iniciou com dor e limitação dos movimentos. Evoluiu
com dor discreta, mas importante perda de rotação interna
e externa. Os exames de imagem mostram uma artrose glenoumeral com osteóﬁtos umerais que envolveu a glenoide
(ﬁg. 1A). Fizemos o exame de prototipagem para entender
melhor a deformidade e planejar um possível tratamento
cirúrgico com remoção dos osteóﬁtos. Como a prototipagem
evidenciou perda da esfericidade da cabeça umeral (ﬁg. 1B), o
único tratamento cirúrgico possível seria a artroplastia parcial
do ombro. Optamos pela conduta expectante uma vez que os
sintomas do paciente eram leves.

Caso 2
Masculino, 11 anos, refere perda progressiva da ADM do ombro
esquerdo com encurtamento do braço (ﬁg. 2A). História de
trauma no ombro havia quatro anos, após queda de árvore.
Desde então, era acompanhado por um ortopedista pediátrico.
O exame de imagem evidenciou importante deformidade em
varo do úmero proximal, sequela de barra óssea na parte
medial da ﬁse do úmero proximal (ﬁg. 2B). Fizemos a prototipagem para planejar a osteotomia corretiva e o implante a
ser usado. Foi feita remoção da barra óssea com interposição
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de gordura, osteotomia valgizante com cunha de subtração
lateral, ﬁxada com uma placa bloqueada de quadril pediátrico
(ﬁg. 2C).

Caso 3
Feminina, 69 anos, com sequela de fratura da extremidade
proximal do úmero esquerdo, ocorrida havia seis meses,
apresentava dor e limitação funcional no ombro. No exame
radiográﬁco, foram diagnosticadas fraturas dos tubérculos
maior, com desvio posterossuperior menor, e do colo cirúrgico
com desvio em valgo. Nesse caso, ﬁzemos a prototipagem do
lado contralateral com o uso de uma tomograﬁa em espelho
do úmero direito (ﬁg. 3A-C). Como a deformidade de tubérculo maior era muito grande em vários planos, ﬁzemos a
desinserção do manguito, seguida de uma tuberculoplastia e
reinserção dos tendões.

Caso 4
Masculino, 59 anos, sofreu uma queda de altura, ocasionava
uma fratura da extremidade proximal do úmero em quatro
partes, de acordo com a classiﬁcação de Neer, foi feita redução
aberta e ﬁxação com placa bloqueada de úmero proximal. Evoluiu com dor e limitação passiva da ADM, principalmente da
rotação interna. Feita a prototipagem, ﬁcou evidenciado um
degrau articular anterior na cabeça umeral, causou o bloqueio
da mobilidade (ﬁg. 4A e B). Foi feita uma artroscopia para
ressecção do degrau articular, com ponteira de shaver ósseo
e feita um capsulotomia de 360◦ .

Caso 5
Feminina, 73 anos, com artropatia degenerativa do manguito
rotador no ombro direito, com erosão posterossuperior na glenoide (ﬁg. 5A). Foi feita a prototipagem para planejamento
da enxertia na glenoide. A paciente foi submetida a prótese
reversa com enxerto ósseo de ilíaco em L na glenoide, que
modelou a erosão (ﬁg. 5B).

Discussão
O tratamento das fraturas complexas e das consolidações
viciosas do úmero apresentam resultados imprevisíveis e
ruins.1–6 Muitas vezes são necessárias osteotomias corretivas e a diﬁculdade está em saber onde e como fazê-las

Figura 1 – A, tomograﬁa computadorizada demonstra artrose severa glenoumeral após tratamento artroscópico de
instabilidade anterior ombro; B, prototipagem tridimensional demonstra perda da esfericidade da cabeça umeral.
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Figura 2 – A, paciente com perda da amplitude de movimento em ombro esquerdo e encurtamento do braço esquerdo;
B, prototipagem tridimensional para planejamento cirúrgico; C, ﬂuoroscopia intraoperatória do procedimento cirúrgico.

Figura 3 – A, consolidação viciosa de fratura extremidade proximal do úmero direito; B, prototipagem tridimensional
demonstra grande deformidade; C, prototipagem tridimensional em espelho de ombro contralateral.

tridimensionalmente.2,3,5,6,8 Os exames de imagem são limitados na medida em que não permitem o livre manuseio da
peça estudada. O uso de softwares com correção tridimensional
é útil como simulação do procedimento,8,9,21 mas a compreensão desse se dá em duas dimensões, uma vez que o modelo
está dentro da tela do computador, o que prejudica o entendimento da complexidade da lesão. A prototipagem rápida é
uma opção interessante para esses casos, pois permite um
entendimento perfeito das deformidades ósseas.

Algumas das principais vantagens do uso desses modelos são: melhor entendimento da conﬁguração da fratura ou
deformidade; noção de profundidade das estruturas, o que não
há nas imagens; oportunidade de manusear a lesão e fazer a
cirurgia no modelo antes de fazê-la no próprio paciente, o que
do ponto de vista do planejamento pré-operatório é incomparável aos tradicionais desenhos ou até mesmo à reprodução
da cirurgia em software especíﬁco; redução do tempo cirúrgico com consequente diminuição de perdas sanguíneas e de
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Figura 4 – A, tomograﬁa computadorizada demonstra deformidade articular; B, prototipagem demonstra bloqueio ósseo da
mobilidade.

Figura 5 – A, artropatia degenerativa do manguito rotador e prototipagem evidenciam erosão posterossuperior na glenoide;
B, submetida a artroplastia reversa com enxerto em L, modela a erosão.
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risco de infecção; possibilidade de reconstrução mais anatômica; oportunidade de usar os moldes no intraoperatório, pois
o material é esterilizável.7–9,12,13,16,23
A prototipagem ainda pode ajudar no planejamento de
cirurgias através da simetria do lado contralateral, como
demonstrado no caso 3, em que foi prototipado o úmero
oposto, com base em uma tomograﬁa em espelho. Dessa
forma, tivemos a exata noção das deformidades ósseas do
úmero proximal, uma vez que tínhamos em mãos o protótipo
do lado contralateral invertido em “espelho”.
O desvio em varo da cabeça umeral, por exemplo, é
comum em sequelas de fraturas do úmero proximal e pode
causar limitação de elevação, ﬂexão e abdução do ombro.4
Consolidações viciosas com desvios acima de 20◦ , como mostrado no caso 2, devem ser corrigidas, pois não são bem
toleradas pelo paciente.24,25 Acreditamos que, nesses casos, a
ajuda da prototipagem é ainda maior, pois, além de proporcionar um estudo anatômico mais detalhado, é possível planejar
e fazer as osteotomias antes do procedimento cirúrgico e
reproduzi-las no intraoperatório, possibilita, até, estimar o
tamanho dos implantes que serão empregados, seu local de
colocação, o que diminuirá o tempo cirúrgico e possíveis erros
de mensuração.
Recentemente, Iannotti et al. relatou a diﬁculdade para
avaliar as deformidades da glenoide e a possibilidade de soltura precoce dos componentes glenoideos mal-implantados.14
Nesse trabalho, ele usa a prototipagem na confecção de um
guia feito com ﬁo de Kirschner e cimento ósseo (polimetilmetacrilato) antes do procedimento cirúrgico para auxiliar na
perfuração deﬁnitiva do pino central do implante glenoideo, o
que minimiza a chance de mau posicionamento.
A prototipagem tridimensional também pode ter uma
excelente indicação nas fraturas agudas, mostra ao cirurgião
os desvios dos fragmentos ósseos, permite que ele visualize
e manuseie as reduções que serão necessárias e mensure o
tamanho dos implantes que serão usados. Resch et al.26 usaram modelos de prototipagem para um estudo de classiﬁcação
das fraturas agudas do úmero proximal. Brown et al.21 chega a
questionar se a prototipagem rápida seria o futuro da cirurgia
do trauma, uma vez que é possível o cirurgião se beneﬁciar ao manusear a fratura antes de operá-la, o que facilita
a conceitualização e o entendimento dos padrões da lesão,
especialmente nos casos de fratura da coluna e do acetábulo.
Neste trabalho, não foram feitas reproduções com outras
estruturas ósseas, mas há na literatura vários trabalhos que
relatam o uso da técnica em outras regiões, como o quadril
e a coluna.9,27–29 Certamente, a prototipagem pode ser usada
em qualquer estrutura óssea, na qual seja feita a tomograﬁa
computadorizada.
Atualmente, a confecção de material de osteossíntese com
o auxílio da prototipagem já é feita,30 o que permite a pré-modelagem de placas, a fabricação de órteses sob medida e o
planejamento para o melhor posicionamento e tamanho dos
parafusos.

Conclusão
Acreditamos que a técnica da prototipagem seja um método
útil de reproduzir as alterações ósseas nas deformidades

e nos desvios do úmero proximal e glenoide, proporciona
um planejamento pré-operatório mais preciso e minimiza as
complicações decorrentes do difícil entendimento tridimensional de tais alterações. O presente estudo apresenta limitações
decorrentes do número pequeno de casos e da ausência de um
grupo controle, necessita de maior investigação para determinar o seu valor clínico.
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Asian ethnicity: a risk factor for adhesive capsulitis?
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: The aim of this study was to evaluate whether Asian ethnicity is a risk factor for

Risk factors

the development of adhesive capsulitis. The secondary aim was to describe the distribution

Adhesive capsulitis

of cases of capsulitis by age group.

Race or ethnic group distribution

Methods: A cross-sectional study comparing the rate of adhesive capsulitis in individuals of

Comparative study

Asian ethnicity with that of other ethnicities. We excluded patients with fractures and those

Shoulder

with symptoms not involving the shoulder. The odds ratio was adjusted for confounding

Etiology

factors by binary logistic regression.
Results: A total of 1331 patient records were evaluated and after applying the selection
criteria, 814 patients remained. We found 134 cases of adhesive capsulitis (15.6%). The peak
of incidence was at 60-64 years in the patients of Asian ethnicity and at 55-59 years in the
other patients. The unadjusted odds ratio was 4.2 (CI 95%, 2.4 to 7.4), while the odds ratio
adjusted for sex and diabetes mellitus was 3.6 (CI 95%, 2.0 to 6.5).
Conclusion: Patients of Asian ethnicity showed an independent risk factor for the development of adhesive capsulitis, with an adjusted odds ratio of 3.6. Adhesive capsulitis was more
common between 55 and 64 years.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução

Métodos

A capsulite adesiva é uma doença que acomete de 2 a 5% da
população.1 A sintomatologia envolve dor, variável conforme
a fase da doença,2 e limitação do movimento passivo e
ativo da articulação.3 Sua causa é desconhecida4 e acomete
preferencialmente mulheres de meia-idade.5 Alguns fatores
de risco já foram descritos em estudos comparativos, como
diabetes mellitus,4–7 hiperlipidemia,6 hipotireoidismo,8
hipertireoidismo,9
predisposição genética,10,11
doença
12
e doença de Parkinson.13 Outros fatores precardíaca
disponentes são citados, mas baseados apenas em séries ou
relatos de casos: imobilização prolongada,14 trauma prévio,15
infecção pelo HIV,16 entre outros. O perﬁl psicológico do
doente, por sua vez, não se correlaciona com o surgimento da
doença.17,18
A inﬂuência étnica é pouco estudada como um fator preditivo para o desenvolvimento da capsulite adesiva. Etnia
branca19 e nascimento nas ilhas britânicas4 já foram descritos como fatores de risco. Entretanto, informações sobre
as demais etnias são uma lacuna na literatura. A impressão clínica dos autores é que pacientes de etnia asiática têm
maior chance de desenvolver a doença. Entretanto, essa é uma
suposição, uma vez que não existem estudos que amparem
essa hipótese.
O objetivo primário desse estudo foi avaliar se a etnia
asiática é um fator de risco no desenvolvimento da capsulite adesiva. Os objetivos secundários foram descrever a
prevalência da capsulite adesiva no ambulatório especializado em ombro e a dispersão dos casos de capsulite por faixa
etária.

Desenho
Foi feito um estudo transversal, a partir do banco de dados proveniente dos atendimentos dos dois autores principais, feitos
entre 07/01/2015 e 25/05/2016. O trabalho foi aprovado pelo
Comitê de Ética da instituição sob o número 1.195.

Participantes
Foram considerados como portadores de capsulite adesiva
(casos) os indivíduos que ao exame físico apresentavam
restrição da movimentação ativa e passiva e não apresentassem na radiograﬁa alterações signiﬁcativas, exceto por
osteopenia ou tendinite calcária, conforme consenso publicado por Zuckerman e Rokito.3 Adicionalmente, todos os
pacientes ﬁzeram ressonância magnética ou ultrassonograﬁa. Excluímos pacientes com fraturas e sintomatologia que
não envolviam o ombro. Os controles foram os pacientes
sem o diagnóstico de capsulite adesiva atendidos no mesmo
ambulatório. A amostra foi estratiﬁcada quanto à faixa etária
(intervalos de cinco anos) e consideradas apenas as faixas com
presença de pacientes com capsulite adesiva.

Métodos de avaliação
O banco de dados usado foi construído com o programa
FileMaker (FileMaker Incorporation, Santa Clara, CA, USA).
Através dessa ferramenta, foi criada uma planilha do programa Excel (Microsoft Corporation, Redmond, WA, USA)
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com os seguintes dados: etnia, idade, sexo, diabetes mellitus, hipotireoidismo, doença cardíaca, doença neurológica e
diagnóstico. A etnia foi categorizada em asiática e outras.
A idade foi registrada em anos completos no momento do
primeiro atendimento e categorizada em intervalos de cinco
anos. O diagnóstico foi exposto como: capsulite adesiva, tendinopatia do manguito rotador, rotura parcial do manguito
rotador, rotura completa do manguito rotador, tendinite calcária, instabilidade do ombro, SLAP, artrose glenumeral, artrose
acromioclavicular e outros. Para posterior análise dos fatores
de risco, foram reagrupados em capsulite adesiva ou outros.
As demais variáveis, categorizadas em presente ou ausente.

Raça amarela

60%

30%

15%

0%
25-29

35-39

45-49

55-59

Foram avaliados os prontuários de 1.331 pacientes. Desses,
foram excluídos 63 por fraturas do ombro, 33 por fraturas
do cotovelo, 158 por afecções ortopédicas no cotovelo e 59
por afecções ortopédicas em outros locais, restaram 1.003
pacientes com afecções do ombro. Analisamos em seguida
a distribuição dos casos de capsulite adesiva por faixa etária (períodos de cinco anos). Foram excluídos 187 pacientes
com menos de 35 anos e 17 com mais de 79 anos, faixas etárias nas quais não ocorreram casos de capsulite adesiva. Dessa
maneira, foram objeto de análise 814 pacientes.
A distribuição dos casos de capsulite de acordo com as faixas etárias para os dois grupos pode ser observada na ﬁg. 1.
Os casos de capsulite apresentaram-se dispersos entre 40-79
anos na etnia asiática e 35-79 anos nas demais, o pico de
incidência foi aos 60-64 anos e 55-59 anos, respectivamente.
A distribuição percentual das afecções do ombro na amostra estudada é exposta na tabela 1. Observamos 134 casos de
capsulite adesiva, representaram 15,6% dos diagnósticos nos
pacientes entre 35 e 79 anos.
As variáveis demográﬁcas que compararam os dois grupos demonstraram diferença signiﬁcativa para a presença de
diabetes (p < 0,001), a frequência superior foi nos pacientes de
etnia asiática. O sexo feminino também foi mais prevalente
nos pacientes da etnia asiática, porém sem diferença signiﬁcante (p = 0,191). As demais variáveis apresentaram p > 0,200

65-69

75-79

85-89

95-99

Idade

Análise estatística

Resultados

Taxa de capsule adesiva

45%

15-19

Os dados referentes à prevalência das diferentes afeções do
ombro foram expostos em valor absoluto e percentual. As
características gerais da amostra para idade, sexo e comorbidades foram expostas em média e desvio-padrão para os
dados contínuos e valor total e percentual para os categóricos.
Os dados contínuos foram comparados através do teste t de
Student, se paramétricos, ou de Wilcoxon, se não paramétricos. Os categóricos foram avaliados pelo teste de qui-quadrado
ou de Fischer. O risco relativo foi exposto em razão de chance
não ajustada e ajustada. O ajuste da razão de chance foi feito
através de uma regressão logística binária que incluiu os possíveis fatores confundidores (variáveis da baseline com p inferior
a 0,2), a variável independente era ter ou não ter o diagnóstico de capsulite adesiva. Foi considerado como signiﬁcativo p
inferior a 5%. O programa usado para o cálculo foi o SPSS 21.0
(Chicago, IL, USA).

Raça não amarela

Figura 1 – Frequência do diagnóstico de capsulite adesiva
de acordo com a faixa etária.

Tabela 1 – Distribuição percentual dos diagnósticos
Diagnóstico

n

%

Manguito rotador
Tendinopatia do manguito rotador
Rotura parcial do manguito rotador
Rotura completa do manguito rotador
Capsulite adesiva
Tendinite calcária
Instabilidade do ombro
SLAP
Artrose glenumeral
Artrose acromioclavicular
Outros
Total

539
321
108
115
134
36
26
18
14
10
32
814

66,2
39,4
13,3
14,1
15,6
4,4
3,2
2,2
1,7
1,2
3,9
100

Tabela 2 – Características gerais da amostra
Etnia asiática

Outros

(n = 55)

(n = 759)

p

n

%

n

%

Sexo
Masculino
Feminino

20
35

36,4
63,6

345
414

45,5
54,5

0,191

Hipotireoidismo
Sim
Não

6
49

10,9
89,1

69
690

9,1
90,9

0,653

Diabetes
Sim
Não

17
38

30,9
69,1

91
668

12,0
88,0

< 0,001

Doença cardíaca
Sim
1
54
Não

1,8
98,2

12
747

1,6
98,4

0,6

Doença neurológica
Sim
0
0,0
Não
55
100,0
56,8 (± 9,8)
Idade

13
1,7
746
98,3
54,4 (± 10,7)

0,4
0,957

e não foram consideradas fatores de confusão. Os dados detalhados podem ser observados na tabela 2.
A distribuição dos pacientes de acordo com a etnia e a
presença de capsulite adesiva pode ser observada na tabela 3.
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Tabela 3 – Distribuição dos casos conforme a etnia e o
diagnóstico de capsulite adesiva
Total

Etnia asiática
Capsulite

Sim
Sim
Não
Total

Não
23
32
55

111
648
759

134
680
814

Tabela 4 – Razão de chance para o risco da etnia asiática
no desenvolvimento da capsulite adesiva
Intervalo de conﬁança 95%

p

Inferior Superior
Odds ratio não ajustada 4,2
Odds ratio ajustadaa
3,6
a

2,4
2,0

7,4
6,5 < 0,001

Ajustada para sexo e diabetes.

A razão de chance não ajustada foi de 4,2 (IC 95%, 2,4 a 7,4),
enquanto a ajustada para os fatores confundidores foi de 3,6
(IC 95%, 2,0 a 6,5) (tabela 4).

Discussão
Nosso estudo demonstra que a etnia asiática é um fator de
risco para o desenvolvimento da capsulite adesiva, com uma
razão de chance ajustada de 3,6. Esse risco é superior ao reportado para o hipotireoidismo8 e hipertireoidismo.9 Com relação
ao diabetes mellitus, o fator de risco mais consistentemente
relatado na literatura,4–7 o valor encontrado por nós é superior
ao descrito por Wang et al.4 (razão de chance: 3,05) e Lo et al.6
(razão de chance: 1,67) e inferior ao descrito por Bridgman5
(razão de chance: 5,04) e Thomas et al.7 (razão de chance: 9,18).
Entretanto, apenas os autores que reportam valores inferiores
aos nossos4,6 fazem o controle de possíveis fatores confundidores em suas análises.
Rizk e Pinals19 descrevem incidência aumentada nos brancos, num estudo feito nos EUA. Wang et al.4 observam
que nascidos nas ilhas britânicas apresentam uma razão de
chance ajustada de 2,25 de desenvolver a doença. Esse risco
aumenta para 2,83 quando todos os avós são nativos da região.
A inﬂuência racial é pouco estudada como um fator preditivo
para o desenvolvimento da capsulite adesiva e esta é primeira
vez em que a etnia asiática é avaliada como um possível fator
de risco.
A incidência de capsulite adesiva na nossa casuística foi
de 15,6%. Esses valores estão de acordo com o reportado por
outros autores, com índices que variam de 11 a 15%.20,21
Entretanto, esses estudos avaliam toda a população adulta,
enquanto nossos dados incluem apenas a faixa etária com
casos diagnosticados de capsulite adesiva, 35 a 79 anos. Nosso
estudo demonstrou que a totalidade os casos de capsulite adesiva ocorreu entre os 35 e 79 anos, com pico entre 60-64 para
a etnia asiática e 55-59 para as demais. Juel e Natvig,20 de
maneira semelhante ao nosso estudo, fazem uma avaliação
da porcentagem dos casos de capsulite adesiva por faixas etárias, com pico de incidência entre 50-59 anos e raros casos
abaixo dos 30 e acima dos 70.
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Cabe ressaltar que todos os pacientes foram avaliados por
um dos pesquisadores principais, especialistas em cirurgia do
ombro e cotovelo há 10 e nove anos, respectivamente. Além
disso, em todos os casos de capsulite adesiva foram feitos,
além da radiograﬁa, exames de ressonância magnética ou
ultrassonograﬁa, para afastar possíveis causas de rigidez do
ombro. Apesar de não termos feito um desenho que incluísse
controles pareados, a regressão logística para os possíveis confundidores permitiu deﬁnir a importância isolada da etnia.
Nosso estudo tem algumas limitações. Em primeiro lugar,
o fato de parte dos pacientes de etnia asiática ser mestiça.
Isso decorre do fato de nosso país não se situar no oriente e
haver algum grau de miscigenação. Além disso, a maioria dos
pacientes da etnia asiática é composta de descendentes de
japoneses, é possível que os resultados não possam ser extrapolados para outras nacionalidades. Também não foi possível,
devido às características populacionais do nosso país, fazer
análise do fator de risco de maneira isolada em relação aos
brancos e negros. Os controles foram pacientes sintomáticos,
porém sem diagnóstico de capsulite adesiva, provenientes do
mesmo ambulatório. Eventualmente, a análise com controles
assintomáticos poderia mudar os resultados. A maior frequência de pacientes diabéticos na amostra dos pacientes de etnia
asiática está de acordo com outros autores22,23 e esse possível viés de seleção foi controlado com a regressão logística.
Por ﬁm, o nosso banco de dados também não permitiu o controle de todos os fatores de confusão conhecidos, além de não
fazermos conﬁrmação laboratorial das variáveis de confusão.
Consideramos que futuros estudos são necessários para
deﬁnir o real impacto da etnia asiática no desenvolvimento
da capsulite adesiva, inclusive grupos pareados, controle de
fatores confundidores e populações sem miscigenação. Além
disso, estudos genéticos tornam-se necessários para tentar
elucidar o mecanismo ﬁsiopatológico dessa doença, uma vez
que gemelaridade10 e polimorﬁsmos gênicos11 já demonstraram ter inﬂuência no seu desenvolvimento. Entretanto, diante
dos dados apresentados, concluímos que a etnia asiática deve
passar a fazer parte dos fatores de risco a serem investigados
diante de um paciente com dor e rigidez articular no ombro.

Conclusão
A etnia asiática se mostrou um fator de risco independente
para o desenvolvimento da capsulite adesiva, com uma razão
de chance ajustada de 3,6. O diagnóstico de capsulite adesiva
esteve presente em 15,6% da amostra, com pico entre 55 e 64
anos.
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extensive bilateral bursa was performed at four weeks of interval. Histopathological examination revealed synovial chondromatosis on either side. Postoperative recovery occurred
without complications.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

A paciente do sexo feminino, 39 anos, queixava-se de aumento
de volume progressivo e simétrico na região do ombro bilateral
nos últimos 12 a 18 meses (ﬁg. 1). Ela apresentava dor, desconforto no ombro após atividades e limitação dos movimentos

nessas articulações. A paciente negou ter histórico de trauma,
febre, dor nas articulações ou doença sistêmica. Os exames
físico e sistêmico não apresentaram resultados relevantes.
Os aumentos de volume evidentes na região deltoide de
ambos os ombros foram inspecionados e palpados. O aumento
de volume do lado direito media 6 cm × 7 cm e o do lado
esquerdo, 8 cm × 7 cm. A massa era globular, macia, não sensível, móvel e sem alterações cutâneas associadas. Nos pontos
extremos da amplitude de movimento, a paciente apresentava
desconforto evidente. A amplitude de movimento de ambos os
ombros era dolorosa além de 110◦ de abdução; a paciente também apresentava dor aos movimentos ativos com resistência.
Os sinais de pinçamento do ombro eram positivos. O estado
neurovascular distal estava intacto.
As radiograﬁas de ambos os ombros não mostraram lesões
ósseas. A ultrassonograﬁa (USG) (ﬁg. 2) e a ressonância magnética (RM) (ﬁg. 3) revelaram grande aumento de volume da
bursa subacromial-subdeltoidea bilateral, com corpos livres
ﬂutuantes.
A cirurgia foi feita em ambos os lados, com um intervalo
de quatro semanas. Sob anestesia geral, uma biópsia excisional foi feita com a técnica de divisão do deltoide. Uma
bursa enorme foi identiﬁcada abaixo do músculo deltoide;
ela foi dissecada, extirpada e veriﬁcou-se que ela continha
grande quantidade de partículas brancas, com formato de
uvas, com ﬂuido bege amarelado (ﬁg. 4). O exame histopatológico (ﬁg. 5) também conﬁrmou o diagnóstico de condromatose
sinovial. No período pós-operatório, a paciente se recuperou
sem complicações. Após três anos de acompanhamento, ela
não apresenta sinais de recidiva e os ombros têm boa amplitude de movimento.

Figura 1 – Imagens clínicas demonstram aumento
de volume simétrico bilateral nos ombros.

Figura 2 – USG mostra partículas parecidas com uvas
dentro do nódulo.

Introdução
A condromatose sinovial é uma enfermidade benigna rara,
com formação de nódulos cartilaginosos intra-articulares
na sinóvia das articulações.1 É uma artropatia monoarticular raramente observada nas articulações diartrodiais; a
articulação mais comumente acometida é o joelho, seguida
pelo quadril, cotovelo, punho, tornozelo e, menos frequentemente, pelo ombro.2 Mais frequentemente observada em
pacientes na faixa dos 30 a 50 anos, ela é três vezes mais
comum em homens do que em mulheres.3 Não se sabem
as razões exatas para o desenvolvimento da condromatose
sinovial. Acredita-se que, em sua patogênese, o foco metaplásico sinovial condroide torna-se peduncular e depois se
rompe, torna-se um fragmento livre na articulação, que pode
sofrer ossiﬁcação endocondral ou causar dano erosivo à
articulação.4
A condromatose sinovial simétrica bilateral extra-articular
do ombro é uma das mais raras. O diagnóstico é feito com a
ajuda de exames de imagem e histopatológicos. Os autores
relatam um caso de condromatose sinovial simétrica bilateral
das articulações do ombro em uma paciente do sexo feminino,
tratada com sinovectomia total.

Relato de caso
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Figura 3 – RM de ambos os ombros – grande lesão homogênea com intensidade de sinal intermediário, semelhante ao do
músculo, nas imagens ponderadas em T1 no aspecto subdeltoideo do ombro, bilateralmente (setas), que aparecem com alta
intensidade de sinal nas imagens ponderadas em T2. Na imagem ponderada em T2, também foram observadas várias
áreas nodulares pequenas e discretas (pontas das setas) de baixa intensidade de sinal dentro da lesão.

Figura 4 – Foi usada a abordagem cirúrgica por divisão do deltoide. A imagem mostra enorme bursa abaixo do deltoide,
com grande quantidade de partículas brancas, com formato de uvas, com ﬂuido bege amarelado.

Discussão

Figura 5 – Histopatologia (HE 40 × ). Nódulo de cartilagem
composto por matriz cartilaginosa e condrócitos dispersos
(setas). O agrupamento de condrócitos é focal; os
condrócitos são relativamente uniformes, com discreta
hipercromasia nuclear. Alterações ósseas são observadas
no centro do nódulo (pontas das setas), o que conﬁrma o
diagnóstico de condromatose sinovial.

A condromatose sinovial do ombro é raramente relatada na
literatura; a maioria dos relatos é de apenas séries de casos.
A etiologia da condromatose sinovial não é conhecida, mas
é classiﬁcada como primária ou secundária; a condromatose
secundária é causada por trauma, artrite reumatoide, artrite
tubercular ou osteocondrite dissecante.2 As características clínicas da condromatose articular não são especíﬁcas, mas a
mais comum é a limitação do movimento articular. Os pacientes também podem apresentar dor local e sensibilidade com
aumento de volume na articulação. A radiograﬁa pode não
apresentar aumentos de volume não calciﬁcados de forma
clara; a RM é necessária para obter imagens precisas.5,6
Milgram7 propôs três estágios de progressão da doença: o
estágio um é caracterizado por doença intrassinovial ativa,
mas sem fragmentos livres; no estágio dois, há proliferação
intrassinovial ativa e lesões podem ser observadas na
transição para fragmentos livres; o estágio três é caracterizado por múltiplos fragmentos livres osteocondrais, mas sem
doença intrassinovial ativa.
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O tratamento clássico é artrotomia aberta, sinovectomia e remoção completa dos fragmentos livres.8 Os corpos
livres podem surgir da sinóvia; a literatura apresenta um
caso de recidiva quando a membrana sinovial não foi
excisada.9
A taxa de recidiva de condromatose sinovial varia de 3,2%
a 22,3%.8 A recidiva da condromatose sinovial no mesmo
local favorece a transformação maligna para condrossarcoma
sinovial.10 Por isso, recomenda-se acompanhamento constante.
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difﬁcult, requiring the use of grafts for its reconstruction. This is a prospective study involving four patients with chronic distal biceps injury. The tendons were reconstructed with
an autologous graft from the semitendinosus tendon from the ipsilateral knee and secured
to the radial tuberositywith the help of two anchors. The surgical technique proved to be a
simple and viable procedure for the reconstruction of chronic ruptures of the distal biceps.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
O bíceps braquial é o principal músculo supinador do
antebraço e tem como função secundária a ﬂexão do cotovelo.1
As rupturas distais do bíceps são raras (5% dos casos) comparadas com as rupturas da inserção proximal e têm uma
epidemiologia e um mecanismo de trauma diferentes.2
As lesões ocorrem principalmente em homens entre a 4a e
6a décadas de vida, durante a contração excêntrica do bíceps
e acometem preferencialmente o membro dominante.1
Não existem ainda estudos que comprovem a ﬁsiopatologia exata, porém a zona hipovascular na inserção distal e
o impacto mecânico durante o movimento devem ser considerados fatores importantes. Tendinopatia degenerativa e
algumas doenças endócrinas também estão implicadas no
aparecimento dessa patologia.3 Os principais fatores de risco
são: uso de anabolizantes, levantamento de peso e tabagismo.4
O quadro clínico é caracterizado por dor aguda, edema e
equimose local, associado a um estalido audível durante a
lesão. Além da presença de um gap proximal à fossa cubital e
perda de força na supinação do antebraço e ﬂexão do cotovelo.
O tratamento de escolha é cirúrgico, exceto em pacientes idosos e/ou de baixa demanda. A literatura considera
como casos crônicos aqueles com mais de quatro semanas
de evolução.5 Esses casos apresentam pior prognóstico pelo
encurtamento muscular com retração do tendão, atroﬁa muscular e ﬁbrose associada, diﬁculta a reparação anatômica
da lesão. Assim, nas lesões crônicas com retração tendínea
do bíceps deve ser considerado o uso de enxertos para sua
reconstrução.
A literatura apresenta inúmeras técnicas para o reparo nas
lesões agudas e com enxerto nas crônicas e diversos tipos de
enxerto, como tendão calcâneo, palmar longo, tensor da fáscia
lata e o semitendíneo.6–8
O objetivo deste trabalho é apresentar uma técnica
cirúrgica de reconstrução com enxerto autólogo do tendão
semitendíneo para tratamento das lesões crônicas do tendão
distal do bíceps.

Material e métodos
Quatro pacientes submetidos à reconstrução do tendão do
bíceps distal com enxerto de semitendíneo foram incluídos.
Todos eram atletas masculinos (praticantes de jiu-jitsu, wresteling, goleiro de futebol e praticante de academia), com média
de 37,75 anos (entre 32 e 46). O acompanhamento foi de

15 meses pós-operatório em média (de 11 a 28) entre 2014 e
2015.
Os atletas sofreram lesões indiretas durante atividade
esportiva no braço dominante. O lutador de jiu-jitsu obteve
a lesão durante força excêntrica para resistência a um golpe
aplicado pelo seu oponente (chave de braço). O atleta de wresteling sofreu a mesma lesão durante movimento da defesa de
queda. O praticante de academia durante movimento excêntrico do exercício de rosca direta. E o de futebol, durante
movimento de defesa do gol.
Os atletas foram submetidos à cirurgia em média após
8,25 meses da lesão (de quatro a 13).
Ao exame físico, apresentavam perda de força para ﬂexão
do cotovelo e principalmente supinacão. Teste de Rulland e
Hook positivo em todos os atletas. Todos tiveram diagnósticos
conﬁrmados com a RNM para avaliação do grau da lesão.
Todas as complicações e todos os riscos das opções de
tratamento foram explanados para os atletas, bem como a
necessidade do tecido autólogo para enxerto caso não fosse
possível a reinserção primária do tendão bicipital.

Procedimento cirúrgico
As cirurgias foram feitas sob anestesia geral associada a bloqueio locorregional do plexo braquial em decúbito dorsal
horizontal sem uso de torniquetes.
Usou-se a técnica de duas pequenas incisões anteriores
longitudinais, uma proximal para “resgate” do coto proximal
e outra distal para a reconstrução.
Durante o acesso distal foi feita um incisão longitudinal
de aproximadamente 3 cm, distal 2,5 cm da prega antecubital,
orientada pela radioscopia inicial para localização da tuberosidade do rádio. A via de Henry foi usada para expor a
tuberosidade radial em supinação, exposta com afastamento
delicado das partes moles, evita-se dessa forma lesão neurológica ou vascular. Assim é feita escariﬁcação da tuberosidade
para possibilitar o sangramento e potencializar a inserção do
enxerto.
Uma segunda pequena incisão de aproximadamente 3 cm
foi feita aproximadamente 4 cm proximal à prega cubital para
isolar o coto retraído, normalmente apresenta-se envolvido
por um tecido ﬁbrótico. A dissecção romba digital foi feita para
liberar o ventre muscular do bíceps da fáscia profunda e do
musculo braquial, com cuidado especial na identiﬁcação do
nervo cutâneo lateral do antebraço (ramo do musculocutâneo)
que passa entre o bíceps e o braquial.
O critério usado para deﬁnição sobre a reconstrução do
tendão era a impossibilidade de excursão do remanescente
tendíneo até a tuberosidade do rádio mesmo após liberação
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Figura 1 – Sequência de imagens que demonstra reconstrução com enxerto do semitendíneo do bíceps distal.

Figura 2 – Apresenta imagem intraoperatória da reconstrução do bíceps distal.

do lacertus ﬁbrosus. O trajeto tendinoso (túnel) foi refeito com
a divulsão manual até a inserção na tuberosidade do rádio.
Nesse momento era procedida a retirada do enxerto semitendíneo do joelho ipsilateral.
Nossa opção técnica foi inserção de duas âncoras bioabsorvíveis (3,5 mm) na tuberosidade do rádio, sempre com o
antebraço em supinação total, com distância média de 1 cm
entre elas. O enxerto, então, foi posicionado sobre as âncoras
na sua metade para que, após a sutura dos ﬁos, duas porções
simétricas fossem guiadas até o coto proximal.
Fez-se a passagem do enxerto pelo trajeto refeito e sua
sutura no ventre muscular com ﬁos inabsorvíveis de alta

resistência. Dá-se preferência para o ponto de entrada a +2 cm do término do coto, próximo da junção miotendínea. O
enxerto é tensionado com o antebraço em supinação total e
cotovelo em ﬂexão de 30-40 graus (ﬁgs. 1 e 2).
Os pacientes foram imobilizados com tala axilopalmar no
pós-operatório imediato.

Resultados
Os atletas evoluíram sem complicações vasculares ou infecção
do sítio cirúrgico. Apenas um atleta teve uma perda de sensi-
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Figura 3 – Imagem apos seis meses de pós-operatório de um dos atletas, demonstra arco de movimento adequado e
aspecto físico igual contralateral.

bilidade transitória na face lateral do antebraço, com retorno
espontâneo após três meses do procedimento. A imobilização
com tala axilopalmar foi removida após duas semanas de
pós-operatório, foi mantida apenas a tipoia simples até sexta
semana de pós-operatório.
Após seis semanas da cirurgia, foi iniciada a reabilitação
ﬁsioterápica. Permaneceram em ﬁsioterapia por cerca de dois
meses. Não houve restrição ﬁnal do arco de movimento do
cotovelo.
Os pacientes foram avaliados quanto ao grau de amplitude articular (pronossupinação e ﬂexoextensão), presença de
dor, força de supinação e grau de satisfação. Todos os atletas
evoluíram sem perda do arco de movimento, ausência de dor
e retorno da força de supinacão quando comparado com o
membro contralateral (ﬁg. 3).
Após quatro meses, todos retornaram à prática esportiva
de mesma intensidade prévia à lesão.

Discussão
A acentuada retração do coto proximal após o terceiro mês de
evolução, nas lesões crônicas da porção distal do bíceps, reduzem signiﬁcativamente as chances de um reparo anatômico
primário. Assim, existem três opções de tratamento: o reparo
não anatômico com solidarização ao músculo braquial, tentativa de mobilização do bíceps com liberação do lacertus ﬁbrosus
e a reconstrução com enxertos.

O reparo não anatômico é uma opção com muitas
restrições, pois a perda de função supinadora e ﬂexora do cotovelo está presente. Bell et al.6 mostraram um déﬁcit de 40% na
força de supinação e 17% da força de ﬂexão do cotovelo e que
esse tipo de tratamento tem resultados semelhantes ao conservador. Assim, representa uma opção apenas estética para
a deformidade formada.
A tentativa de mobilização do bíceps mostra-se uma opção
viável quando, após liberação das aderências, soltura do lacertus ﬁbrosus, tração do ventre muscular e incisões de alívio,
consegue-se alcançar a posição anatômica na tuberosidade do
rádio em uma ﬂexão do cotovelo até no máximo 30-40o .7
Acreditamos que opção mais indicada para os casos de
lesão crônica com retração signiﬁcativa e impossibilidade de
excursão do remanescente tendíneo até a tuberosidade do
radio é a reconstrução com o uso de enxerto autólogo ou aloenxerto. Na literatura há descrições de diferentes tipos de
enxerto: tensor da fáscia lata, aquileu (aloenxerto), palmar
longo, semitendíneo e feixe do ﬂexor radial do carpo. Todos
apresentam resultados semelhantes com boa recuperação da
função e dor.8,9
Nos casos apresentados, usou-se enxerto autólogo do tendão do músculo semitendíneo, com ﬁxação do enxerto na
tuberosidade do rádio, através de duas ancoras. Trata-se de
uma opção que mostrou resultados consistentes e de simples
feitura.
A literatura mostra que, entre as opções para ﬁxação do
tendão na tuberosidade do rádio (túnel ósseo, parafuso de
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interferência, endobutton e âncoras de sutura), o endobotton
tem a maior resistência biomecânica, seguido pela sutura com
âncoras, porém quando submetidos a forças ﬁsiológicas não
se observa diferença estatística entre eles.10,11
Existe ainda a possibilidade de fazer o reparo do tendão
com endobutton e parafuso de interferência para lesões crônicas do bíceps distal, o que permite uma ﬁxação mais rígida e
resistente com dois implantes e reabilitação precoce.12 Entretanto, as técnicas de ﬁxação com âncoras demonstram ótimos
resultados clínicos e funcionais.13
Assim, a escolha pelo uso da sutura com duas âncoras bioabsorvíveis foi baseada na possibilidade de maior
cobertura do footprint, abrange a inserção das ﬁbras das
cabeças longa e curta do bíceps, na sua resistência biomecânica, que em forças ﬁsiológicas é semelhante ao uso de
botão cortical,11 e na facilidade e rapidez de execução do
procedimento.
A escolha pelo enxerto autólogo do tendão semitendíneo
deve-se à facilidade e experiência da equipe cirúrgica para
retirada, além do comprimento e da espessura conﬁáveis para
a reconstrução. O enxerto de semitendíneo mostra-se uma
opção conﬁável com baixo índice de complicações. Hallam e
Bain8 mostraram em seu estudo que em todos os pacientes
houve melhoria signiﬁcativa da dor, força e ADM, sem déﬁcit
ou complicações.
Várias técnicas ao longo dos anos foram desenvolvidas
para reduzir as complicações associadas ao reparo, como
lesão do nervo interósseo posterior, nervo cutâneo lateral
ou cutâneo medial de antebraço,10 ossiﬁcação heterotópica
e sinostese radioulnar proximal, mais comum na técnica de
dupla via descrita por Boyd e Anderson.14
A via usada foi anterior, composta de dois miniacessos, um
proximal e outro distal, não é necessária uma incisão ampla
anterior em formato de S, proporciona, assim, uma melhor
satisfação estética ao paciente e não houve complicações
durante o tratamento.
A técnica apresentada se mostrou eﬁcaz, sem complicações
como falha ou soltura do enxerto, lesão do nervo interósseo
posterior ou do nervo cutâneo lateral do antebraço. Os atletas evoluíram sem dor no pós-operatório nas duas regiões
manipuladas (anterior do antebraço e anteromedial de joelho),
tiveram recuperação plena da amplitude de movimento tanto
de pronossupinação como ﬂexoextensão e retorno da força
muscular avaliada em grau 5 (força normal contra resistência total) pela gradação da força muscular do Medical Research
Council.15
Apesar da ﬁxação com endobutton permitir uma maior
integração osso-tendão com a introdução intramedular do
enxerto, a ﬁxação com duas âncoras provou ser suﬁcientemente forte para manter o enxerto durante todo
processo de cicatrização e reabilitação, além de uma maior
familiaridade dos cirurgiões e disponibilidade nas salas
cirúrgicas.
Nosso estudo também apresentou problemas, como
avaliação da força, feita pela escala tradicional de força com o
viés do examinador e a avaliação de um número pequeno de
casos. Entretanto, o tratamento cirúrgico de lesões crônicas é
menos frequente do que as lesões agudas.
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Conclusão
O procedimento cirúrgico apresentado para reconstrução crônica do bíceps distal mostrou-se uma técnica simples, segura
e de fácil execução, eﬁcaz quantos aos resultados encontrados e retorno ao esporte, baixa morbidade e com poucas
complicações.
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Septic arthritis of the shoulder and elbow: one decade of epidemiological
analysis at a tertiary referral hospital
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To describe the clinical and epidemiological characteristics of patients with septic

Shoulder

arthritis of the shoulder or elbow and to evaluate prognostic factors for complications during

Elbow

treatment.

Infection

Methods: A retrospective case series was studied with patients treated between 2004 and

Septic arthritis

2014. The patients’ clinical and epidemiological characteristics were collected. The clinical

Epidemiology

and orthopedic complications were identiﬁed and possible prognostic factors were evaluated.
Results: Twenty-seven patients were analyzed, 17 with septic arthritis of the shoulder and
ten of the elbow. Median age was 46 years (IQR, 24.5; 61). Previous joint disease was observed
in nine patients (33%). At least one clinical comorbidity was observed in 23 patients (85%).
Staphylococcus aureus was identiﬁed in 14 cases (52%). Fourteen patients (52%) had at least
one clinical complication and ﬁve patients died (19%). Nine patients (33%) had some type of
orthopedic complication. The time between onset of symptoms and surgical treatment was
longer in patients with orthopedic complications (p = 0.020). Regarding the development of
clinical complications, leukocytosis on hospital admission time (p = 0.021) and the presence
of clinical morbidities (p = 0.041) were predictive factors.
Conclusions: Septic arthritis of the shoulder and elbow primarily affects individuals who are
immunocompromised and/or have clinical comorbidities. Staphylococcus aureus is the most
common pathogen in Brazil. Leukocytosis at hospital admission and the presence of clinical
comorbidities are factors associated with the presence of clinical complications. Longer
time between onset of symptoms and surgical treatment was correlated with orthopedic
complications.
© 2018 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução

Métodos

A artrite séptica é uma doença ortopédica com incidência de 12 casos para cada 100.000 habitantes/ano.1 Dentre
os pacientes com pioartrite, 8 a 21% apresentam acometimento no ombro,1–3 enquanto de 6 a 9% no cotovelo.1–3
Complicações graves podem ocorrer, como osteomielite2 e
rigidez articular,4 e a taxa de mortalidade pode chegar a
11,5%.2
Existem poucos artigos que analisam exclusivamente a
artrite séptica no ombro5–10 ou no cotovelo.4,11 A referência
a essas articulações também pode ser encontrada em algumas séries que avaliam conjuntamente pioartrites de todas as
articulações1,2 ou no membro superior.12 Além disso, poucos
estudos avaliam fatores prognósticos para resultados insatisfatórios ou complicações.2,3,13
O objetivo deste estudo é descrever as características clínicas e epidemiológicas de uma série de pacientes atendidos
em um hospital terciário com o diagnóstico de pioartrite do
ombro ou do cotovelo num período de 10 anos. Como objetivo secundário, avaliaremos quais características clínicas e
epidemiológicas se correlacionam com o aparecimento de
complicações clínicas ou ortopédicas durante o tratamento
desses pacientes.

Foi feita uma série de casos retrospectiva, formada por pacientes com pioartrite do ombro ou cotovelo submetidos ao
tratamento cirúrgico. Os pacientes foram atendidos entre
fevereiro de 2004 e janeiro de 2014. Este estudo foi aprovado
pela Comissão de Ética para Projetos de Pesquisa sob o número
13.646.
Foram incluídos todos os pacientes com diagnóstico
de pioartrite do ombro e/ou cotovelo atendidos em nossa
instituição. Foram excluídos todos os pacientes que tivessem sido submetidos a cirurgia no ombro ou cotovelo previamente, desse modo excluíram-se as infecções
pós-operatórias.
A artrite séptica foi deﬁnida pelos critérios estabelecidos
por Newman.14 Os casos foram aqueles que tiveram presentes
pelo um menos um dos critérios abaixo:
- cultura do líquido sinovial positiva;
- hemocultura positiva com cultura do líquido sinovial negativa;
- culturas negativas por uso prévio de antibióticos, mas
líquido sinovial purulento na drenagem articular do ombro
ou cotovelo.
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Foram coletadas as seguintes variáveis dos pacientes: sexo,
idade, causa da infecção (hematogênica, contiguidade ou
inoculação), origem do paciente para caracterizar a infecção
como comunitária ou hospitalar,15 contagem leucocitária (leucocitose foi deﬁnida como número de leucócitos sérico maior
do que 11.000), níveis séricos da proteína C reativa (PCR)
e a velocidade de hemossedimentação (VHS) no momento
da admissão hospitalar, coloração de Gram, resultado da
cultura do líquido sinovial, antibiograma, número de drenagens cirúrgicas, comorbidades, presença de imunossupressão,
tempo decorrido entre o início dos sintomas e a drenagem
cirúrgica, doença articular prévia, antibioticoterapia empírica,
complicações sistêmicas e ortopédicas e tempo de internação
hospitalar.

Análise estatística
Submetemos as variáveis contínuas à avaliação da normalidade, através do teste de Kolmogorov-Smirnov, e da
homogeneidade, através do teste de Levene. Apresentamos as
variáveis contínuas em médias e desvio-padrão. Mediana e
intervalo interquartil (IIQ) também foram apresentados se a
distribuição fosse não paramétrica. As variáveis categóricas
foram relatadas em valor absoluto e percentual.
possíveis
fatores
correlacionados
às
Avaliamos
complicações clínicas e ortopédicas. Para as variáveis categóricas, no que diz respeito às diferentes variáveis, a correlação
foi feita pelos testes de qui-quadrado ou exato de Fisher. Nas
variáveis contínuas, pelo teste t de Student não pareado se
distribuição paramétrica dos dados ou Mann-Whitney se não
paramétrica.
Usamos para análise dos dados o programa SPSS (SPSS Science Inc, Chicago, Illinois) versão 20.0 e nível de signiﬁcância
de 5%.

Resultados
Foram analisados 27 pacientes, 17 com pioartrite no ombro e
10 no cotovelo. Quinze pacientes eram do sexo feminino (56%).
A mediana foi de 46 anos (IIR 24,5; 61). Na ﬁgura 1 encontramos
a distribuição dos pacientes nas diferentes faixas etárias.
Entre os pacientes avaliados, 21 (77%) tiveram infecção
por via hematogênica, um (4%) após um procedimento de
12
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Figura 1 – Distribuição por faixa etária da amostra.
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inﬁltração no ombro (inoculação direta) e cinco (19%) tiveram
infecções ocasionados por infecção de partes moles ao redor
das articulações do ombro e cotovelo (contiguidade).
Febre (temperatura corpórea acima de 37,8 ◦ C) foi encontrada em 19 pacientes (70%) no momento da admissão
hospitalar. Em relação aos exames laboratoriais, 15 casos
(56%) apresentavam leucocitose, deﬁnida como um contagem leucocitária maior do que 11 mil, e todos os pacientes
tinham níveis de proteína C reativa (PCR) e velocidade de
hemossedimentação (VHS) elevados. A coloração de Gram do
líquido sinovial foi positiva para bactéria em apenas 12 casos
(44%), entretanto 24 pacientes (89%) tiveram as culturas
intraoperatórias positivas para algum tipo de microrganismo
(tabela 1).
Doença articular prévia foi observada em nove pacientes
(33%). Pelo menos uma comorbidade clínica foi encontrada em
23 casos (85%). Dezoito pacientes (67%) eram imunocomprometidos, insuﬁciência renal crônica dialítica e uso crônico de
corticosteroides foram as causa mais comuns.
Staphylococcus aureus foi isolado em 14 casos (52%). Streptococcus spp. (11%) e Staphylococcus epidermidis (7%) foram
os próximos agentes etiológicos mais prevalentes. Entre as
infecções por Staphylococcus aureus, quatro (29%) foram causadas por bactérias resistentes à oxacilina na análise do
antibiograma (MRSA).
Todos os pacientes foram submetidos a drenagem cirúrgica da pioartrite por método aberto. A via deltopeitoral foi
a usada para todas as pioartrites do ombro. Nas infecções
que acometeram o cotovelo, uma incisão lateral com abertura
do intervalo entre os músculos ancôneo e extensor ulnar do
carpo (via de Kocher modiﬁcada) foi feita.16 Em oito pacientes
(30%) foram necessárias duas ou mais cirurgias. A mediana
do tempo entre o aparecimento dos sintomas e a drenagem
articular foi de seis dias (IIQ 4; 17).
Todos pacientes receberam antibioticoterapia empírica
para tratamento até o resultado ﬁnal das culturas intraoperatórias, seguidos por antibióticos especíﬁcos para as bactérias
identiﬁcadas nessas culturas. Nove pacientes (33%) receberam
oxacilina e gentamicina, 11 casos (41%) usaram oxacilina e ceftriaxone e seis (22%) pacientes que estavam hospitalizados por
mais de 72 horas por outras doenças receberam vancomicina
e cefepime.
Quatorze pacientes (52%) tiveram pelo menos uma
complicação clínica e cinco foram a óbito (19%). Nove
pacientes (33%) tiveram alguma complicação ortopédica
durante o período de seguimento. O tempo de seguimento
médio entre os pacientes sobreviventes foi de 5,31 ± 2,14
anos.
A análise estatística univariada mostrou que o tempo
entre o início dos sintomas e o tratamento cirúrgico foi
signiﬁcativamente maior nos pacientes com complicações
ortopédicas (p = 0,020). Esse grupo de pacientes também teve
maior número de cirurgias para tratamento deﬁnitivo da
infecção, 56% com dois ou mais procedimentos. Somente 17%
dos pacientes sem complicações ortopédicas tiveram duas ou
mais cirurgias (p = 0,072) (tabela 2).
Em relação ao desenvolvimento de complicações clínicas, leucocitose no momento da primeira avaliação hospitalar
(p = 0,021) e a presença de pelo menos uma comorbidade
(p = 0,041) estiveram correlacionadas com o desenvolvimento
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Tabela 1 – Características clínicas e epidemiológicas
da amostra
Articulação
Ombro
Cotovelo

17 (63%)
10 (37%)

Sexo
Feminino
Masculino

15 (56%)
12 (44%)

Idade (anos)

45,63 ± 22,60a
46 (IIQ, 24,5-61)b

Etiologia
Hematogênica
Contiguidade
Inoculação direta

21 (77%)
5 (19%)
1 (4%)

Origem do paciente
Comunitária
Hospitalar

18 (67%)
9 (33%)

Diagnóstico
Febre
Dor
Leucocitose
Proteína C reativa e VHS elevados
Coloração de Gram
Cultura do líquido sinovial positiva
Intervalo para o tratamento cirúrgico (dias)

19 (70%)
27 (100%)
15(56%)
27 (100%)
12 (44%)
24 (89%)
11,56 ± 12,36a
6 (IIQ, 4-17)b

Doença articular prévia
Lupus eritematoso sistêmico
Artrite reumatóide
Osteoartrose
Artrite psoriática

9 (33%)
4 (14%)
2 (7%)
2 (7%)
1 (4%)

Imunossupressão
Uso de corticoides ou imunosupressores
Insuﬁciência renal crônica
Neoplasias
Síndrome da Imunodeﬁciência Adquirida
Cirrose hepática
Anemia falciforme

18 (67%)
5 (18%)
6 (22%)
2 (7%)
2 (7%)
2 (7%)
1 (4%)

Comorbidades
Hipertensão arterial sistêmica
Diabetes

23 (85%)
9 (33%)
4 (15%)

Complicações clínicas
Choque séptico
Insuﬁciência renal aguda
Insuﬁciência hepática
Infarto agudo do miocárdio
Pancreatite aguda
Complicações pulmonares
Morte

14 (52%)
7 (26%)
4 (15%)
2 (7%)
1 (4%)
1 (4%)
3 (11%)
5 (19%)

Complicações ortopédicas
Osteomielite crônica
Lesão osteocondral
Rigidez
Complicações da ferida cirúrgica
Osteoartrose

9(33%)
4 (15%)
2 (7%)
4 (15%)
1 (4%)
2 (7%)

Bactéria isolada
S. aureus

24 (89%)
14 (52%)
MRSA:4 MSSA:10
2 (7%)
3 (11%)
2 (7%)

S. epidermidis
Streptococcus ssp.
Neisseria gonorrhoeae

Tabela 1 – (Continuação )
Salmonella ssp.
E. coli
Pseudomonas aeruginosa
Tempo de internação hospitalar
Número de cirurgias ≥ 2
Mudança da antibioticoperapia empírica

1 (4%)
1 (4%)
1 (4%)
33 ± 22,28a
21 (IIQ, 13,5-39)b
8 (30%)
9 (33%)

IIQ, intervalo interquartil; MRSA, S. aureus resistente à meticilina; MSSA, S. aureus sensível à meticilina; VHS, velocidade de
hemossedimentação.
a
b

Média.
Mediana.

dessas complicações (tabela 3). O tempo de internação foi
signiﬁcativamente maior nos pacientes com complicações clínicas (p = 0,003), com mediana de 38 dias (IIQ 22,75; 50;75).

Discussão
A artrite séptica é menos frequente no ombro e no cotovelo
do que no joelho ou quadril.2,17 Apresentamos a avaliação
clínica e epidemiológica de 27 casos. A mediana foi de
46 anos, inferior à maioria dos estudos,5,8–11 que reportam
média superior a 60 anos. Entretanto, populações com idade
semelhante à nossa já foram descritas por outros autores.4,12
Nossa casuística evidenciou que 67% dos pacientes apresentavam imunossupressão, 33% doença articular prévia e
85% alguma comorbidade. Diversos autores demonstraram
a associação com a artrite séptica, em relação ao comprometimento do sistema imunológico,5,11 comorbidades8,10,12
e afecção articular prévia (osteoartrose, artrite reumatóide,
entre outras).2,18 A leucocitose esteve presente em 56% dos
casos, valor semelhante ao descrito por outros autores, com
variação de 50 a 68%.2,10,12 A febre, por sua vez, foi observada
em 70% dos pacientes. Relatos apontam uma prevalência de
42 a 83%.2,9,10,17 VHS e PCR apresentaram alteração na totalidade dos casos de nossa série. Esses dados são compatíveis
com os descritos por outros autores.10,12 Duncan e Sperling,9
embora mostrem a alteração do VHS na maioria dos pacientes
(78%), demonstram que em alguns casos o exame pode estar
normal.
Entre os 27 pacientes do nosso estudo, em 24 (89%) a cultura do líquido sinovial identiﬁcou o agente etiológico. Outros
autores descrevem, de modo semelhante, a identiﬁcação da
bactéria responsável em 82 a 95% dos casos.1,2,5,8,9 A coloração
de Gram foi positiva para identiﬁcação do agente etiológico em
44% dos casos, de acordo com o reportado por Weston et al.2 O
principal patógeno em nossa série foi o Staphylococcus aureus,
acometeu 52% dos pacientes. O perﬁl microbiano evidenciado
é condizente com os demais artigos, nos quais essa bactéria é
responsável por 42 a 77% das infecções.1,4–6,8,10–13,17–20 Apenas
Duncan e Sperling9 demonstram um perﬁl diferente, Staphylococcus aureus e Steptococcus sp. tiveram a mesma prevalência,
26%. Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) foi
identiﬁcado em 15% dos nossos casos. Esse valor está dentro
do espectro relatado por outros autores, de 8 a 20% dos casos
de pioartrite do ombro ou cotovelo.5,8,12,21
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Tabela 2 – Fatores prognósticos para as complicações ortopédicas
Complicações ortopédicas
Sim

Não

p

Articulação
Ombro
Cotovelo

5 (56%)
4 (44%)

12 (67%)
6 (33%)

0,683

Sexo
Feminino
Masculino

3 (33%)
6 (67%)

9 (50%)
9 (50%)

0,684

Idade (anos)

39 (IIQ, 25-60)

46,5 (IIQ, 24,25-64,75)

0,896

Etiologia
Hematogênica
Não hematogênica

5 (56%)
4 (44%)

16 (89%)
2 (11%)

0,132

Origem do paciente
Comunitária
Hospitalar

5 (56%)
4 (44%)

13 (72%)
5 (28%)

0,667

Diagnóstico
Febre
Dor
Leucocitose
Proteína C reativa e VHS elevados
Coloração de Gram
Cultura do líquido sinovial positiva
Intervalo para o tratamento cirúrgico (dias)

7 (78%)
9 (100%)
3 (33%)
9 (100%)
3 (33%)
8 (89%)
17 (IIQ, 10-20)

12 (67%)
18 (100%)
12 (67%)
18 (100%)
9 (50%)
16 (89%)
5 (IIQ, 3,25-7,5)

0,657
> 0,999
0,217
> 0,999
0,683
> 0,999
0,0193

Doença articular prévia
Imunossupressão

4 (44%)
7 (78%)

5 (28%)
11 (61%)

0,667
0,667

Comorbidades
Hipertensão arterial sistêmica
Diabetes
Complicações clínicas

7 (78%)
3 (33%)
2 (22%)
5 (56%)

16 (89%)
6 (33%)
2 (11%)
9 (50%)

0,582
> 0,999
0,582
> 0,999

Bactéria isolada
Outras (inclui S.aureus sensível à meticilina)
Resistante à oxacillina

6 (75%)
2 (25%)

12 (75%)
4 (25%)

> 0,999

Tempo de internação hospitalar
Número de cirurgias ≥2
Mudança da antibioticoperapia empírica

32 (IIQ, 10-40)
5 (56%)
2 (22%)

19,5 (IIQ, 14,25-37,25)
3 (17%)
7 (39%)

0,936
0,072
0,667

IIQ, intervalo interquartil; VHS, velocidade de hemossedimentação.

Demonstramos que 33% dos pacientes apresentaram
complicações ortopédicas durante o seguimento, as principais
foram a osteomielite crônica (15%) e a rigidez articular (15%).
Moon et al.4 relataram 27% dos pacientes com rigidez do cotovelo após o tratamento das pioartrites do cotovelo. Gelberman
et al.19 demonstraram 46% dos pacientes com pioartrite do
ombro que desenvolveram complicações ortopédicas. Observamos ainda que pacientes com complicações ortopédicas
foram submetidos mais tardiamente ao tratamento cirúrgico.
Sabe-se que a ocorrência de complicações é relacionada com
a demora para o diagnóstico e o início do tratamento2,19 e que
o tratamento precoce leva a melhores resultados clínicos6,8 e
menor tempo de hospitalização.6
Em 30% dos casos foram necessários dois ou mais procedimentos cirúrgicos para o tratamento. A taxa de reoperação é
semelhante a outros estudos, que relatam valores entre 19 e
32%.5,8,9,13,20 Recentemente, Jung et al.22 relataram uma taxa
de reintervenção cirúrgica de apenas 2%. Os autores usaram

curativos com pressão negativa após o debridamento aberto
para a artrite séptica do ombro, técnica aparentemente promissora no tratamento dessas infecções.
As complicações ortopédicas são bem descritas e avaliadas
nas publicações sobre pioartrite do ombro ou cotovelo,4,6,8,19
entretanto os artigos não relatam as complicações clínicas,
que são a principal causa de mortalidade e aumento do
tempo de hospitalização desses pacientes. Cinquenta e dois
por cento dos pacientes desenvolveram alguma complicação
clínica durante a internação, sepse (26%) foi a principal ocorrência. Os pacientes com complicações clínicas tiveram um
tempo de internação cerca de 200% superior aos pacientes sem
complicações.
Nosso estudo evidenciou uma taxa de mortalidade de 19%
durante a internação. Esse valor é superior ao descrito nas
séries que incluem pioartrites de diversas articulações, com
6 a 11,5% de óbitos.1,2 Nossos resultados são também superiores aos reportados nos estudos especíﬁcos sobre pioartrite
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Tabela 3 – Fatores prognósticos para as complicações clínicas
Complicações clínicas
Sim

Não

p

Articulação
Ombro
Cotovelo

10 (71%)
4 (29%)

7 (54%)
6 (46%)

0,440

Sexo
Feminino
Masculino

7 (50%)
7 (50%)

5 (38%)
8 (62%)

0,704

Idade (anos)

43 (IIQ, 24-59.5)

46 (IIQ, 25-61)

0,719

Etiologia
Hematogênica
Não hematogênica

11 (79%)
3 (21%)

10 (77%)
3 (23%)

> 0,999

Origem do paciente
Comunitária
Hospitalar

8 (79%)
6 (21%)

10 (85%)
3 (15%)

0,420

Diagnóstico
Febre
Dor
Leucocitose
Proteína C reativa e VHS elevados
Coloração de Gram
Cultura do líquido sinovial positiva
Intervalo para o tratamento cirúrgico (dias)

11 (79%)
14 (100%)
11 (79%)
14 (100%)
5 (36%)
11 (79%)
5,5 (IIQ, 4-16.5)

8 (62%)
13 (100%)
4 (31%)
13 (100%)
7 (54%)
13 (100%)
7 (IIQ, 4-20)

0,420
> 0,999
0,021
> 0,999
0,449
0,222
0,881

Doença articular prévia
Imunossupressão

5 (36%)
10 (71%)

4 (30%)
8 (62%)

> 0,999
0,695

Comorbidades
Hipertensão arterial sistêmica
Diabetes

14 (100%)
6 (43%)
4 (29%)

9 (69%)
3 (23%)
0 (0%)

0,041
0,420
0,098

Complicações ortopédicas

3 (21%)

5 (38%)

0,417

Bactéria isolada
Outras (inclui S.aureus sensível à meticilina)
Resistante à oxacillina

10 (71%)
4 (29%)

11 (85%)
2 (15%)

0,648

Tempo de internação hospitalar
Número de cirurgias ≥ 2
Mudança da antibioticoperapia empírica

38 (IIQ, 22,75-50,75)
4 (29%)
8 (57%)

13 (IIQ, 10-18)
4 (31%)
1 (8%)

0,003
> 0,999
0,013

IIQ, intervalo interquartil;VHS, velocidade de hemossedimentação.

do ombro, que variam de 5 a 17%.1,5,9,10 Entretanto, em um
dos poucos estudos sobre a artrite séptica do cotovelo, van
den Ende e Steinmann descrevem 50% de mortalidade.11 Esses
dados, apesar da variação inerente às diversas populações
estudadas, mostram o alto risco de evolução fatal das pioartrites.
Poucos estudos avaliam fatores prognósticos para resultados insatisfatórios ou complicações na artrite séptica.2,3,13
Nossos resultados demonstram que leucocitose no momento
da admissão hospitalar e a presença de comorbidades clínicas
são fatores associados à presença de complicações clínicas.
Além disso, maior tempo entre o início dos sintomas e o tratamento cirúrgico correlacionou-se com complicações ortopédicas. Weston et al.2 observaram que idade superior a 65 anos e
acometimento de múltiplas articulações ou do cotovelo são
fatores independentes associados ao aumento da mortalidade, enquanto drenagem aberta associou-se a redução dessa
complicação. Maneiro et al.3 descreveram que infecção por

Staphylococcus aureus, endocardite e acometimento do quadril
e pequenas articulações das mão e pés são fatores preditivos
de falha no tratamento. Adicionalmente, idade, leucocitose,
bacteremia e comorbidades são preditores de mortalidade.
Hunter et al.13 observaram que pacientes com artropatia inﬂamatória, acometimento de grandes articulações, leucocitose,
infecção por Staphylococcus aureus e diabetes apresentam risco
aumentado de falha no tratamento. Acreditamos que a análise
de fatores preditivos é importante para alertar o ortopedista
que presta o atendimento inicial e com isso possibilitar uma
redução do número de complicações.
Como limitações do nosso estudo, podemos citar o desenho retrospectivo. A amostra, embora pequena, é equivalente
à de outros estudos já publicados sobre artrite séptica do
ombro9,10,19,20 e do cotovelo.4,11 Por ser uma doença pouco
frequente,1 séries de casos são importantes para adicionar
conhecimento sobre o tema e contribuir para metanálises futuras. Incluímos no nosso estudo apenas pacientes
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submetidos a drenagem cirúrgica das pioartrites, não foram
incluídos casos tratados apenas com antibioticoterapia, o
que pode representar um viés de seleção. Podem ter sido
selecionados apenas pacientes com casos mais graves e consequentemente com maior número de complicações. Uma
outra crítica é a ausência de avaliação por escalas funcionais.
Além disso, ﬁzemos apenas uma análise univariada na busca
dos fatores prognósticos para as complicações na artrite
séptica. Uma análise multivariada permite o controle e a
avaliação de diferentes critérios prognósticos e diminui o viés
causado por fatores de confusão. Entretanto, nossa amostra
não permitiu fazer essa análise. Contudo, o nosso estudo é
o primeiro a avaliar e identiﬁcar possíveis fatores preditivos
para complicações ortopédicas e clínicas em pacientes com
pioartrite do ombro e cotovelo.

Conclusão
A pioartrite do ombro e cotovelo acomete preferencialmente
indivíduos com comorbidades clínicas e/ou imunocomprometidos. O Staphylococcus aureus é o patógeno mais frequente em
nosso meio. Complicações clínicas e ortopédicas são frequentes no tratamento dessas patologias e em 19% dos pacientes
provocou o óbito. Leucocitose no momento da admissão
hospitalar e a presença de comorbidades clínicas são fatores associados à presença de complicações clínicas. Maior
tempo entre o início dos sintomas e o tratamento cirúrgico
correlacionou-se com complicações ortopédicas.
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Clinical and functional evaluation of patients submitted to reverse
arthroplasty with minimum one year of follow-up
a b s t r a c t
Keywords:

Objective: To assess the clinical and functional results of patients submitted to reverse

Replacement arthroplasty

arthroplasty with a minimum follow-up of one year.

Recovery of physiological

Methods: Twenty-two patients submitted to shoulder reverse arthroplasty by the Surgery and

function

Shoulder Rehabilitation Group were retrospectively evaluated with pre and postoperative

Range of articular motion

imaging analysis, analogue pain scale, range of motion, and ASES functional score.

Treatment outcome

Results: Out of 19 (86.3%) patients with preoperative ASES classiﬁed as poor/bad, 11 (57.9%)
progress to good/excellent after intervention, showing improvement of function, ranging
from a mean preoperative ASES score of 22 (± 18.8) to a postoperative mean of 64.8 (± 27.7)
(p = 0.031). Regarding the pain, there was an improvement in analogue pain scale, presenting
a preoperative mean of 7.64 (1-10) and a postoperative mean of 2.09 (0-7; p < 0.001). Regarding mobility, of 22 patients, 15 (68.2%) had preoperative pseudoparalysis and, of these, ten
(66.7%) had an active anterior elevation greater than 90◦ after reverse arthroplasty. In turn,
patients without pseudoparalysis had no signiﬁcant gain in range of motion (p = 0.002). The
authors observed active anterior elevation gain, with a preoperative mean of 76◦ (0-160◦ )
and a postoperative mean of 111◦ (0-160◦ ; p = 0.002).
Conclusion: Despite being a relatively new procedure in Brazil, reverse shoulder arthroplasty
can be used effectively and safely in patients who were previously without treatment options such as rotator cuff arthropathy and revisions providing pain relief, improvement of
function, and mobility of the upper limb.
© 2017 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução
Na década de 1970 foram criados desenhos de prótese glenoumeral em que se invertia a anatomia, o componente
umeral em soquete e glenoidal em forma de bola, dando origem às próteses reversas.1 Grammont et al.2 na década de
1980 aperfeiçoaram esse sistema, deslocaram para medial
e distal o centro de rotação glenoumeral. Esses princípios
propiciaram alongamento do úmero e retensionamento do
músculo deltoide, aumentavam sua força e função, além de
diminuir o torque mecânico na interface entre os componentes protéticos e superfície óssea, o que reduzia riscos
de soltura.3 Originalmente usada para tratamento da artropatia do manguito rotador (AMR), atualmente tem suas
indicações ampliadas para casos de artrites inﬂamatórias, fraturas, sequelas de fratura, após ressecção de tumores, revisões
e pseudoparalisias.4
Inúmeros fatores inﬂuenciam nos resultados da artroplastia reversa. Esses estão relacionados com indicação cirúrgica,
experiência do cirurgião, técnica cirúrgica, características
do paciente e implante, reabilitação pós-operatória, dentre
outros.
A artroplastia reversa é um procedimento relativamente
novo em nosso país, chegou ao Brasil em 2007. Assim, seus
resultados em médio e longo prazo em nossa população exigem mais estudos. Atualmente, ela está incluída nos tipos de
próteses regulamentadas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no Sistema de Saúde Suplementar. Entretanto, o Sistema Único de Saúde não reconhece o implante dentro da sua
relação de procedimentos.

O objetivo de nosso estudo é avaliar os resultados clínicos
e funcionais de pacientes submetidos à artroplastia reversa
pelo Grupo de Cirurgia e Reabilitação de Ombro da nossa
instituição, com seguimento mínimo de um ano.

Material e métodos
Trata-se de um estudo retrospectivo de pacientes submetidos
à artroplastia reversa de ombro, operados por seis cirurgiões.
O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética com número
de parecer 2.025.589. Foram incluídos pacientes submetidos a
artroplastia reversa devido a AMR com conﬁrmação diagnóstica através de ressonância magnética (RM) para veriﬁcação de
lesão extensa dos tendões do manguito rotador e raios X (RX)
para visualização de artrose glenoumeral, além de inclusão
de pacientes com falha de osteossíntese de fratura glenoumeral. Todos os pacientes apresentavam músculo deltoide tróﬁco
com força grau V e seguimento mínimo de um ano. Foram
excluídos os pacientes com seguimento inferior a um ano
e/ou com lesão permanente do nervo axilar e/ou com artrose
devido a outra etiologia.
Os pacientes foram avaliados objetiva e subjetivamente. Para avaliação funcional objetiva, foi aplicado pré-operatoriamente o protocolo da American Shoulder and Elbow
Surgery (ASES) traduzido e adaptado à língua portuguesa para
maior clareza, compreensão e aceitabilidade dos pacientes.5
Para mensuração subjetiva usamos a escala analógica da dor
(EAD), ela implica em usar valores numéricos entre zero a
dez, nos quais zero representa ausência de dor e dez a dor
máxima sentida pelo paciente.6 Outro critério subjetivo usado
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foi a satisfação do paciente, o paciente deveria responder no
ﬁm da avaliação se se submeteria ou não ao procedimento
novamente.
No presente estudo, foram operados pacientes portadores
ou não de pseudoparalisia, caracterizada pela incapacidade de
elevação anterior ativa (EAA) acima de 90◦ , desconsideraram-se aqueles com limitação da elevação anterior passiva (EAP)
e lesão neurológica.
Após obedecidos critérios de inclusão e exclusão, obtivemos 22 pacientes, convocados a comparecer para avaliações
clínicas e funcionais com uso do protocolo ASES adaptado,
aferição da amplitude de movimento (ADM) com goniômetro
manual, satisfação e EAD. Durante avaliação, foram solicitadas radiograﬁas em incidências AP neutro, perﬁl de escápula
e perﬁl axilar, objetivou-se determinar posicionamento do
implante, ﬁxação dos componentes e incidência de notching
escapular segundo classiﬁcação de Sirveaux et al.7
Como o trabalho apresenta um número limitado de pacientes, eles foram agrupados, para ﬁns de análise estatística, de
acordo com a pontuação na escala ASES. Entre zero e 40 pontos foram classiﬁcados como resultado péssimo/ruim (entre
zero a 20, péssimos e 21 a 40, ruins), 41 a 60 como regular, 61
a 100 como bom/excelente (61 a 80, bons e 81 a 100, excelentes). Respeitou-se o critério original de melhoria progressiva
da função de acordo com maiores pontuações, 0 o pior resultado e 100 a melhor função possível de ser alcançada.8
Todos os pacientes foram abordados por via deltopeitoral,
prótese tipo Equinoxe® (Exactech Inc; Gainesville, FL), lateralizada, com retroversão máxima de 20◦ . Dezesseis foram
cimentadas, dois casos com cimentação associada do componente glenoidal e seis não cimentadas. A ﬁxação da placa
base da glenosfera foi feita com no mínimo quatro parafusos
e máximo de seis parafusos.
Estabilidade da articulação protética foi avaliada intraoperatoriamente por meio de critérios subjetivos como tensão
palpatória do músculo deltoide e tendão conjunto, de teste
da pistonagem, traduzida pela decoaptação de no máximo
dois milímetros, entre o polietileno umeral e a glenosfera, ao
se fazer tração axial do membro superior operado, além de
mobilização do braço em todos os planos após a colocação dos
componentes. Reabilitação pós-operatória foi iniciada após
seis semanas de imobilização com uso de tipoia americana.
Em nosso estudo, problemas e complicações foram avaliados intra e pós-operatoriamente com base no conceito
descrito por Zumstein et al.,9 em que problemas são deﬁnidos

como eventos intra ou pós-operatórios que comumente não
afetam o resultado ﬁnal do procedimento e complicações
como eventos que afetam o resultado ﬁnal.

Metodologia estatística
Em todos os testes estatísticos usados, foi considerado um
nível de signiﬁcância de 5%. Dessa forma, são consideradas
associações estatisticamente signiﬁcativas aquelas cujo valor
p foi inferior a 0,05. As variáveis foram testadas em relação
ao tipo de distribuição pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e
para as análises usamos a classe dos testes paramétricos, pois
todas as variáveis contínuas analisadas seguiram distribuição
normal.
Para comparação das categorias ASES e EAA, pré e pós-operatória, usamos o teste de Mc Nemar. Já a EAD, pré e
pós-operatória, foi comparada pelo teste t de Student pareado.
Quanto mais próximo de 1 é o seu valor, mais forte é a
associação.
As análises foram feitas no software estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versão 20.0, 2012, Chicago,
IL, EUA.

Resultados
Foram submetidos à artroplastia reversa 22 pacientes, 18
mulheres (81,8%) e quatro homens (18,2%) com média de
75,5 anos (65-86), 18 (81,8%) devido a AMR e quatro (18,2%)
por revisão de fratura de úmero proximal de outubro/2011 a
novembro/2016, com seguimento mínimo de 12 meses (13-63).
Na análise da função por meio da escala ASES, pré
e pós-operatória, dos 22 pacientes (tabela 1), 19 (86,3%)
apresentavam ASES pré-operatórias classiﬁcadas como péssimo/ruim, 11 (57,9%) desses passaram para bom/excelente
no pós-operatório (A e B, 2A e B). Dos três (13,7%) anteriormente classiﬁcados como regular, 100% passaram para
bom/excelente (p = 0,031) (tabela 1).
Na avaliação isolada dos 18 pacientes abordados devido
à AMR (tabela 2), 16 (88,9%) apresentavam escala ASES pré-operatória classiﬁcada como péssimo/ruim e dois (11,1%)
como regular. Dentre os 16, 14 (87,5%) passaram para
regular/bom/excelente. Os dois (11,1%) anteriormente classiﬁcados como regular passaram para bom/excelente (p < 0,001)
(tabela 2).

Tabela 1 – Comparação funcional por meio da escala ASES pré e pós-operatória dos pacientes submetidos à artroplastia
reversa
ASES pós-operatório

ASES

Péssimo/Ruim

PRÉ-OPERATÓRIO

Regular

Total

Valor p = 0,031.

19
86,3%
3
13,7%
22
100%

Péssimo/Ruim

Regular

Bom/Excelente

Total

3
15,8%
0
0,0%
3
13,7%

5
26,3%
0
0,0%
5
22,7%

11
57,9%
3
100,0%
14
63,6%

19
100,0%
3
100,0%
22
100,0%
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Figura 1 – A, paciente com artropatia do manguito rotador e pseudoparalisia no membro superior direito; B, raios X
demonstram artropatia do manguito rotador classiﬁcada como Hamada II.

Figura 2 – A, paciente da Figura 1 A, operada para artroplastia reversa no ombro direito e ganho da elevação ativa; B, raios X
da paciente da Figura 2 A, demonstra a prótese reversa.
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Tabela 2 – Comparação funcional por meio da escala ASES pré e pós-operatória somente de pacientes operados
por artropatia do manguito rotador
ASES pós-operatório

ASES

Péssimo/Ruim

Pré-operatório

Regular

16
88,9%
2
11,1%
18
100%

Total

Péssimo/Ruim

Regular/Bom/Excelente

Total

2
12,5%
0
0,0%
2
11,1%

14
87,5%
2
100,0%
16
88,9%

16
100,0%
2
100,0%
18
100,0%

Valor p < 0,001.

Tabela 3 – Comparação entre EAD pré e pós-operatória

EAD pré-operatório
EAD pós-operatório

Mínimo

Máximo

Média

Total (N)

1
0

10
7

7,64
2,09

22
22

Valor p < 0,001.

A pontuação média da escala ASES pré foi de 21,5 pontos
(±18,8) e pós de 64,6 pontos (± 27,7). A diferença média entre
as escalas foi de 43,1 pontos, IC 95% = –51,5; –34,7; considerado
estatisticamente signiﬁcativo, p < 0,001.
Em relação à EAD (tabela 3) os pacientes apresentaram
melhoria do quadro álgico, apresentaram EAD média pré-operatória de 7,64 e pós-operatória de 2,09 (p < 0,001) (tabela
3).
Ao se avaliar EAA (tabela 4), dos 15 (68,5%) pacientes que
apresentavam EAA até 90◦ (pseudoparalisia), 10 (66,7%) passaram para 91◦ ou mais após procedimento, deixaram de serem
caracterizados como pseudoparalíticos. O grupo de pacientes
que apresentavam pré-operatoriamente EAA maior que 91◦
não demonstrou ganhos signiﬁcativos (p = 0,002) (tabela 4).
Neste estudo 18,2% dos pacientes apresentaram problemas pós-operatórios. Desses, uma paciente (4,5%) apresentou
hematoma pós-cirúrgico e três (14,3%) pacientes apresentaram notching escapular em avaliação radiográﬁca pós-operatória, não foram encontradas outras alterações dignas
de nota ao RX nos demais pacientes.
Como complicação, uma paciente (4,5%) evoluiu com
infecção tardia pós-operatória e consequente soltura do componente umeral, foi submetida à artroplastia de ressecção.
Quando perguntados se se submeteriam novamente ao
procedimento, 100% dos pacientes aﬁrmaram que sim,
mostraram-se satisfeitos com a artroplastia reversa.

Discussão
Ao se deslocar para medial e distal o centro de rotação da
articulação glenoumeral, potencializa-se a ação e força do
músculo deltoide, além de diminuir o torque mecânico sobre
os componentes protéticos, o que reduz riscos de soltura.
O desenho da prótese também pode inﬂuenciar nos resultados. Todos os desenhos atuais têm centro de rotação
medializado, porém umas mais medializadas e outras

lateralizadas. Essa variação pode levar a alterações clínicas e
funcionais.10–12
Em nosso grupo, foi usada prótese lateralizada (Equinoxe® .
Exactech Inc.; Gainesville, FL), e os pacientes apresentaram RL
pós-operatória média de 44,1◦ (variação de 15◦ - 60◦ ), valor que
é variável na literatura.
Mulieri et al.13 observaram uma variação da RL de 24◦ , pré-operatória de 27◦ (–20 a 70◦ ) e pós-operatória de 51◦ (–30 a
90◦ ) (p = 0,001). Lädermann et al.14 não observaram diferença
signiﬁcativa na RL, mostraram variação de 16◦ a 18◦ tanto no
pré quanto no pós-operatório (p = 0,10). Já Muh et al.15 mostraram melhoria da RL de aproximadamente 10◦ , passaram
de média pré-operatória de 10◦ (–20 a 70◦ ) para 19,6◦ (–10 a
70◦ ) no pós-operatório (p < 0,05). Amaral et al. não encontraram alterações na RL pré e pós-operatória.16 Essa variabilidade
se justiﬁca, pois a RL depende de alguns fatores, como integridade dos rotadores laterais (tendões infraespinal e redondo
menor), quantidade de ﬁbras mobilizadas da porção posterior
do músculo deltoide e tipo de prótese usada.11,12 Na tentativa
de se obterem melhorias clínicas e funcionais de RL, novas técnicas cirúrgicas têm sido usadas, a transferência do latíssimo
do dorso é uma das mais empregadas.17
Quanto à avaliação funcional através da escala ASES,
nossos pacientes obtiveram melhoria, apresentaram média
pré-operatória de 22 (±18,8) e pós-operatória de 64,8 (± 27,7),
valores compatíveis com a literatura. Ferreira Neto et al.18
relataram evolução na escala ASES de 23,1 (±15) para 82,7
(±15) (p < 0,001). Muh et al.15 observaram variação média
pré-operatória de 40 (±16,71), passou para 72,4 (±12,75) (p
< 0,05). Sabesan et al.19 demonstraram uma variação média
de 45,6 pontos com média pré 33,0 e pós-operatória 78,6
(p < 0,001). Cuff et al.20 observaram variação de 43 pontos,
média de 32 (0-65) pré-operatória e 75 (7-100) pós-operatória
(p < 0,001).
Ao analisar a escala ASES pré e pós-operatória somente
dos pacientes operados devido à AMR (tabela 2), observamos
melhoria da função com signiﬁcância estatística (p < 0,001)
superior ao grupo da tabela 1 (p < 0,031), a qual engloba pacientes operados devido a AMR e revisão de fraturas. Esse fato
pode ser justiﬁcado pela inclusão de pacientes submetidos a
cirurgias de revisão após falha de implante prévio, trata-se de
nova manipulação cirúrgica, reforça os dados da literatura em
que os melhores resultados da artroplastia reversa são obtidos
em pacientes operados devido a AMR.6,7,21
Em relação à dor, no presente estudo, a EAD média pré-operatória foi de 7,64 (1-10) e pós-operatória de 2,09 (0-7),
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Tabela 4 – Comparação entre EAA pré e pós-operatória
EAA pós-operatório
Até 90
EAA
Pré-operatório
Total

Até
90◦
91◦
ou
mais

15
68,2%
7
31,8%
22
100%

◦

5
33,3%
0
0,0%
5
22,7%

91◦ ou mais

Total

10
66,7%
7
100,0%
17
77,3%

15
100,0%
7
100,0%
22
100,0%

Valor p < 0,002.

evidenciou diferença estatisticamente signiﬁcativa (p < 0,001)
e de acordo com a literatura.
Klein et al.22 observaram melhoria da EAD de 6,1 para 1,5
(p < 0,0001). Assim como Lädermann et al.14 de 6,7 para 1,0 (p
< 0,001), Ortmaier et al.23 de 7,1 (5-9) para 1,0 (0-2) (p < 0,001) e
Ferreira Neto et al.18 de 7,9 para 1,0 (p < 0,002).
A maior incidência de sucesso e menor taxa de
complicações ocorrem em pacientes portadores de AMR com
pseudoparalisia.16,19 Ganho de movimento não foi signiﬁcativo nos pacientes sem pseudoparalisia.24 Esses dados foram
de acordo com nossa casuística.
Dos 15 (68,2%) que apresentavam pseudoparalisia pré-operatória, 10 (66,7%) tiveram EAA superior a 90◦ após
artroplastia reversa. Além disso, o grupo de pacientes sem
pseudoparalisia pré-operatória não obteve ganho signiﬁcativo
de ADM. (p = 0,002).
Nossos pacientes apresentaram ganho de EAA, com média
pré-operatória de 76◦ (0-160◦ ) e pós-operatória de 111◦ (0-160◦ ),
o que está de acordo com a literatura (p = 0,002).
Cuff et al.24 observaram ganho médio de EAA de 54◦
(64-118◦ ), 63,5◦ (4,2-152,1◦ ) no pré-operatório e 118◦ pós-operatório (4,5-180◦ ) (p < 0,0001). Frankle et al.25 relataram
melhoria da EAA de 50,1◦ , com média pré-operatória de 55◦
(10-120◦ ) e pós-operatória de 105,1◦ (30-180◦ ) (p < 0,0001).
A incidência de notch escapular em nosso grupo foi de
14,3%, semelhante à publicada na literatura baseada no
modelo da prótese usado (Equinoxe® . Exactech Inc.; Gainesville, FL) e com percentual inferior aos estudos nacionais com
publicação sobre esse problema.16,18,26 Conforme descrito por
Wright, este é o problema mais frequente após a artroplastia
reversa.27
O aparecimento de notching escapular é perceptível durante
o primeiro ano de pós-operatório, porém não há certeza de
sua progressão. O impacto entre o componente umeral e o
colo da escápula durante a adução do braço ocorre em virtude da medialização do centro de rotação da prótese reversa.
O signiﬁcado clínico do notch escapular é controverso e apesar
de alguns trabalhos sugerirem correlação com afrouxamento
do componente glenoidal, a mais ampla publicação acerca
desse tema não apresentou evidência clínica dessa hipótese,28
assim como em nosso estudo.
Em nossa casuística, apenas uma paciente (4,5%) apresentou infecção tardia, nosso único caso de complicação, valor
abaixo da média encontrada na literatura nacional16,18
e internacional,8,17 as quais variam de 15–68% para
complicações, porém dentro dos valores médios para
infecção, os quais variam de 1–15%. Esse fato pode ter se dado

devido à indicação criteriosa para prótese reversa em nosso
grupo e curto período de seguimento, variáveis que levam a
menores taxas de complicações, conforme descrito por Walch
et al.29
Apesar dos problemas e complicações, 100% dos nossos pacientes se mostraram satisfeitos e declararam que se
submeteriam novamente a artroplastia reversa, resultado próximo ao descrito por Fávaro et al.,26 em que apenas um
paciente de sua amostra declarou que não passaria de novo
pelo procedimento.

Conclusão
Este estudo demonstra que apesar de ser um procedimento
relativamente novo em nosso país, a artroplastia reversa de
ombro pode ser usada com eﬁcácia e segurança em pacientes
que previamente apresentavam-se sem opções terapêuticas
como artropatia do manguito rotador e revisões que proporcionam alívio de dor, melhoria da função e mobilidade do
membro superior.
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refer ê ncias

1. Flatow EL, Harrison AK. A history of reverse total shoulder
arthroplasty. Clin Orthop Relat Res. 2011;469(9):2432–9.
2. Grammont P, Trouilloud P, Laffay J, Deries X. Concept study
and realization of a new total shoulder prosthesis.
Rheumatologie. 1987;39:407–18.
3. Zumstein MA, Pinedo M, Old J, Boileau P. Problems,
complications, reoperations, and revisions in reverse total
shoulder arthroplasty: a systematic review. J Shoulder Elbow
Surg. 2011;20(1):146–57.
4. Mahmood A, Malal JJ, Waseem M. Reverse shoulder
arthroplasty – A literature review. Open Orthop J. 2013;7 Suppl
3 M13:366–72.
5. KnautI L, MoserII ADL, MeloIII AS, Richards RR. Tradução
e adaptação cultural à língua portuguesa do American
Shoulder and Elbow Surgeons Standardized Shoulder
Assessment Form (ASES) para avaliação da função do ombro.
Rev Bras Reumatol. 2010;50(2):176–89.
6. Huskisson EC. Measurement of pain. Lancet.
1974;2(7889):1127e31.
7. Sirveaux F, Favard L, Oudet D, Huguet D, Walsh G, Mole D.
Grammont inverted total shoulder arthroplasty in the

720

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

r e v b r a s o r t o p . 2 0 1 8;5 3(6):714–720

treatment of glenohumeral osteoarthritis with massive
rupture of the cuff: results of a multicentre study
of 80 shoulders. J Bone Joint Surg Br. 2004;86(3):388–95.
Kirkley A, Griffn S, Dainty K. Scoring systems for the
functional assessment of the shoulder. Arthroscopy.
2003;19(10):1109–20.
Zumstein Ma, Pinedo M, Old J, Boileau P. Problems,
complications, reoperations, and revisions in reverse total
shoulder arthroplasty: a systematic review. J Shoulder Elbow
Surg. 2011;20(1):146–215.
Samitier G, Alentorn-Geli E, Torrens C, Wright TW. Reverse
shoulder arthroplasty Part 1: Systematic review of clinical
and functional outcomes. Int J Shoulder Surg. 2015;9(1):24–31.
Boileau P, Watkinson DJ, Hatzidakis AM, Balg F. Grammont
reverse prosthesis: Design, rationale, and biomechanics.
J Shoulder Elbow Surg. 2005;14 1 Suppl S:61S–147S.
Grammont PM, Baulot E. Delta shoulder prosthesis for rotator
cuff rupture. Orthopedics. 1993;16(1):65–8.
Mulieri P, Dunning P, Klein S, Pupello D, Frankle M. Reverse
shoulder arthroplasty for the treatment of irreparable rotator
cuff tear without glenohumeral arthritis. J Bone Joint Surg
Am. 2010;92(15):2544–56.
Lädermann A, Lo EY, Schwitzguébel AJ, Yates E. Subscapularis
and deltoid preserving anterior approach for reverse shoulder
arthroplasty. Orthop Traumatol Surg Res. 2016;102(7):905–8.
Muh SJ, Streit JJ, Wanner JP, Lenarz CJ, Shishani Y, Rowland
DY, et al. Early follow-up of reverse total shoulder
arthroplasty in patients sixty years of age or younger. J Bone
Joint Surg Am. 2013;95(20):1877–83.
Amaral MV, Faria JL, Siqueira G, Cohen M, Brandão B, Moraes
R, et al. Artroplastia reversa do ombro no tratamento
da artropatia do manguito rotador. Rev Bras Ortop.
2014;49(3):279–85.
Ortmaier R, Hitzl W, Matis N, Mattiassich G, Hochreiter J,
Resch H. Reverse shoulder arthroplasty combined with
latissimus dorsi transfer. A systemic review. Orthop
Traumatol Surg Res. 2017, pii: S1877-05681730121-4.
Ferreira Neto AA, Malavolta EA, Assunção JH, Trindade EM,
Gracitelli ME. Artroplastia reversa do ombro: Avaliação dos
resultados clínicos e da qualidade de vida. Rev Bras Ortop.
2017;52(3):298–302.

19. Sabesan VJ, Lombardo DJ, Khan J, Wiater JM. Assessment of
the optimal shoulder outcome score for reverse shoulder
arthroplasty. J Shoulder Elbow Surg. 2015;24(10):1653–9.
20. Cuff D, Clark R, Pupello D, Frankle M. Reverse shoulder
arthroplasty for the treatment of rotator cuff deﬁciency: a
concise follow-up, at a minimum of ﬁve years, of a previous
report. J Bone Joint Surg Am. 2012;94(21):1996–2000.
21. Wall B, Nové-Josserand L, O’Connor DP, Edwards TB, Walch G.
Reverse total shoulder arthroplasty: a review of results
according to etiology. J Bone Joint Surg Am. 2007;89(7):1476–85.
22. Klein SM, Dunning P, Mulieri P, Pupello D, Downes K, Frankle
MA. Effects of acquired glenoid bone defects on surgical
technique and clinical outcomes in reverse shouder
arthroplasty. J Bone Joint Surg Am. 2010;92(5):1144–54.
23. Ortmaier R, Plachel F, Lederer S, Hitzl W, Auffarth A, Matis N,
et al. Reverse shoulder arthroplasty after failed pectoralis
major tendon transfer with a minimum follow-up of 5 years.
A case series. J Orthop Sci. 2016;21(5):591–5.
24. Cuff D, Pupello D, Virani N, Levy J, Frankle M. Reverse
shoulder arthroplasty for the treatment of rotator cuff
deﬁciency. J Bone Joint Surg Am. 2008;90(6):1244–51.
25. Frankle M, Siegal S, Pupello D, Saleem A, Mighell M, Vasey M.
The Reverse Shoulder Prosthesis for glenohumeral arthritis
associated with severe rotator cuff deﬁciency. A minimum
two-year follow-up study of sixty. J Bone Joint Surg Am.
2005;87(8):1697–705.
26. Fávaro RC, Abdulahad M, Mussi Filho S, Valério R, Superti MJ.
Artropatia de manguito: o que esperar do resultado funcional
da artroplastia reversa. Rev Bras Ortop. 2015;(5):523–9, 5 0.
27. Wright TW, Roche CP, Wright L, Flurin PH, Crosby LA,
Zuckerman JD. Reverse shoulder arthroplasty augments for
glenoid wear comparison of posterior augments to superior
augments. Bull Hosp Jt Dis (2013). 2015;73 Suppl 1:
S124–8.
28. Lévigne C, Boileau P, Favard L, Garaud P, Molé D, Sirveaux F,
et al. Scapular notching in reverse shoulder arthroplasty.
J Shoulder Elbow Surg. 2008;17(6):925–35.
29. Walch G, Bacle G, Lädermann A, Nové-Josserand l, Smithers
CJ. Do the indications, results, and complications of reverse
shoulder arthroplasty change with surgeon’s experience?
J Shoulder Elbow Surg. 2012;21(11):1470–7.

w w w. r b o . o r g . b r

729

r e v b r a s o r t o p . 2 0 1 8;5 3(6):728–732

Results: The mean age at surgery was 38.4 years (21-48). The mean duration of symptoms
before surgery was 2.8 years (range 6 months to 6 years). The mean follow-up duration was
12 months (range: 6.4 to 28). The mean postoperative scores were: DASH, 7.8 points; VAS,
1.5 points, being ten cases (90%) of mild pain and one case (10%) of moderate pain; UCLA,
32; and SF-36, 79.47.
Conclusions: The arthroscopic approach for the treatment of snapping scapula syndrome
presents excellent functional results.
© 2018 Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Published by Elsevier Editora
Ltda. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Introdução

Material e métodos

O ressalto de escápula é um distúrbio que varia em suas
manifestações clínicas de um distúrbio leve a limitante, caracterizado por movimentos escapulotorácicos que produzem
uma crepitação audível e/ou palpável, dor e sensação de
ressalto.1 O som é produzido por um fenômeno tátil-acústico
que ocorre como consequência de um tecido anômalo entre a
parede torácica e a escápula. Enquanto a maioria dos pacientes que apresentam esses sons não refere outros sintomas,
alguns relatam dor no momento em que apresentam esse
ruído.2 Muitas causas têm sido sugeridas para essa síndrome,
uma delas é o esforço do membro superior em movimentos
repetitivos, principalmente em atividades acima do nível do
ombro, produz microtraumas e uma bursite local que podem
gerar um esporão ósseo no nível da ﬁxação muscular na
escápula.3 Em um estudo de pacientes com snapping escapular, foi sugerido que a bursite escapulotorácica foi causada
por uma curvatura anormal do ângulo superomedial da escápula, anormalidades esqueléticas ou alterações nos tecidos
moles.4 O ângulo superomedial, formado pela borda superior
e pela borda do corpo da escápula, mede normalmente 124
a 162 graus. Variações anatômicas no ângulo superomedial
podem ter implicações clínicas no desenvolvimento do snapping escapular.5 Em um estudo de cadáver, observou-se uma
ﬂexão de > 35◦ em 8,6% (60) de 700 escápulas. Aproximadamente 6% das escápulas demonstravam uma proeminência
em forma de gancho, conhecida como tubérculo de Luschka,
no seu ângulo superomedial. Esse tubérculo pode ter contato
com a caixa torácica, resulta em crepitação dolorosa.6 O snapping escapular pode ser resultante de discinesia escapular, que
por sua vez é observada com grande frequência em pacientes com patologia articular glenoumeral. Em alguns estudos,
a discinesia foi observada, por exemplo, em 14 de 22 pacientes com instabilidade do ombro, sete de sete pacientes com
síndrome do impacto e 15 de 15 pacientes com alterações do
manguito rotador.7,8 As modalidades da terapia física podem
ser benéﬁcas para o alívio da dor. É extremamente importante não só fortalecer os estabilizadores, mas também fazer
treinamento de resistência muscular.1 Quando o tratamento
ﬁsioterápico falha, a bursectomia com ou sem escapulectomia parcial é atualmente o tratamento primário mais
efetivo.9

Estudo retrospectivo de 11 pacientes submetidos a artroscopia escapulotorácica para tratamento de snapping de escápula.
Foram incluídos no estudo pacientes com diagnóstico de snapping de escápula que não apresentaram melhoria da dor com
tratamento ﬁsioterápico, focado no fortalecimento de musculatura paraescapular, por no mínimo seis meses. Não foram
incluídos no trabalho pacientes que apresentavam snnaping
escapular como sequela de fratura de escápula ou com procedimento cirúrgico prévio nesse osso.
Todos os pacientes foram submetidos aos escores de UCLA,
Dash, EVA e SF-36, no pré-operatório e no seguimento pós-operatório.

Técnica operatória
O procedimento é feito com o paciente na posição prona com
o braço estendido e rodado internamente, repousava o dorso
da mão sobre a região lombar (chicken wing) (ﬁg. 1).
Essa posição eleva a borda medial da escápula e abre
os espaços escapulotorácicos para a exploração endoscópica.
Fazem-se marcações na pele, referentes ao processos ósseos
(ângulo escapular superomedial, borda escapular medial e
espinha escapular) e os dois portais paraescapulares medianos (ﬁg. 1). O portal inicial de entrada situa-se medial ao
ângulo da escápula logo abaixo do nível da espinha da escápula, a 3 cm de sua borda medial; um segundo portal é
posicionado cerca de 4 cm abaixo do primeiro portal. O acesso
ao ângulo superior da escápula pode necessitar de um portal
superiormente à escápula.10 Após inﬁltrar a região subescapular com solução salina para distensão inicial, fazem-se os
portais para entrada do trocanter para o artroscópio. Usa-se
bomba de infusão com pressão média de 60 mmHg, para inﬂar
o espaço escapulotorácico. Devido à infusão de soro ﬁsiológico
sobre pressão deve-se ter cuidado para o procedimento não
ultrapassar 40 minutos. Faz-se inspeção, com atenção para
alguns marcos anatômicos. O primeiro ponto a ser identiﬁcado é o músculo serratio. A bursectomia superomedial é feita
sem violar esse músculo ou sua inserção fascial. Outro ponto é
a bursa subespinhosa, cuja ressecção e desbridamento devem
ser feitos. Finalmente, o ângulo ósseo superomedial, que pode
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Figura 1 – Paciente em posição de chicken wing.

ser identiﬁcado com uma agulha externa para orientação.
Qualquer proeminência óssea identiﬁcada nessa região é excisada com uso de shaver ósseo, resseca-se uma espessura de
5-10 mm e ela é alinhada ao eixo do osso dessa região.11

Pós-operatório
No pós-operatório os pacientes foram deixados com tipoia
apenas para conforto, por aproximadamente cinco dias, com
movimentos liberados conforme dor após esse período. Foram
feitas radiograﬁas de controle pós-operatório e uma tomograﬁa com seis meses de cirurgia (ﬁg. 2). Fisioterapia para ganho
de amplitude de movimento foi iniciada com duas semanas e fortalecimento após alcançado movimento completo. O
retorno para o esporte foi liberado com três meses de cirurgia.

Análise estatística
Foi feita com a comparação das medidas pré e pós-operatórias
com o teste t de Student. Foi usado teste bicaudal e pareado
em todos os casos e foram aceitos como testes signiﬁcantes
os com valor de p < 0,05.

Resultados
Preencheram os critérios do estudo 11 pacientes, sete homens
e quatro mulheres. A média de idade na cirurgia foi de 38,4
anos (21 a 48). O tempo médio de sintomas antes da cirurgia foi de 2,8 anos (variação de seis meses a seis anos). O
seguimento médio foi de 12 meses (variação de 6,4 a 28).
Foram operados cinco ombros direitos e seis esquerdos. No
geral, oito pacientes (72%) de todos descreveram seu trabalho como exigindo esforço com membro superior ou atividade
acima do nível do ombro. Uma paciente (9%) apresentava snapping devido a um osteocondroma em região superomedial
de escápula (ﬁg. 3), em sua face ventral. Essa paciente teve
seu tumor ósseo totalmente removido por artroscopia escapulotorácica (ﬁg. 4) e apresentou remissão completa de seus
sintomas. Os outros 10 não apresentavam qualquer alteração
óssea. Seis pacientes (55%) tinham sido operados previamente
devido à lesão de manguito rotador e dois pacientes (18%)

apresentavam diagnóstico de síndrome do impacto do ombro
do mesmo lado do snapping.
Foram incluídos neste trabalho pacientes com diagnóstico
de snapping escapular que não apresentaram melhoria, ou essa
foi insatisfatória, após o tratamento conservador, que consistiu em seis meses de ﬁsioterapia, focada no fortalecimento de
musculatura paraescapular. Os resultados referentes à melhoria dos escores de UCLA, EVA e Dash encontram-se na tabela
1. A média dos escores pós-operatórios foi de 7,8 pontos no
Dash; 1,5 ponto no EVA, 10 (90%) dores leves, um (10%) dores
moderadas; UCLA de 32; SF-36 de 79,47. Apenas um paciente
teve melhoria muito discreta com o procedimento, mas ainda
sim teve o escore de Dash reduzido de 71,66 para 23,33; o EVA
reduzido de 8 para 5 e o UCLA aumentado de 18 para 27. Não
observamos complicação decorrente do procedimento cirúrgico.
Os resultados do Sf-36 estão subdivididos conforme as
áreas de abrangência e seu resultado detalhado encontra-se
na tabela 2.

Discussão
O ressalto de escápula é um distúrbio que varia em suas
manifestações clínicas de um distúrbio leve a limitante.
Muitas causas têm sido sugeridas para essa síndrome, o
osteocondroma é responsável por aproximadamente 15%
dos casos.12 Observamos em nosso estudo apenas um caso
de osteocondroma (9%), nos casos de snapping escapular
que necessitaram de cirurgia. Como mostrado em outros
estudos,8 a maioria dos pacientes (73% dos casos) apresentava alguma patologia do ombro, que provavelmente levou à
discinesia da escápula e então ao desenvolvimento do snapping escapular. Como já demonstrado, quando a terapia não
cirúrgica falha, a bursectomia com ou sem escapulectomia
parcial é atualmente o tratamento primário mais efetivo.9
Embora tecnicamente complexa, a cirurgia artroscópica para
o tratamento do snapping escapular oferece várias vantagens
teóricas sobre o tratamento cirúrgico aberto. Em nosso estudo,
exceto no caso do osteocondroma, em que foi feita apenas a
ressecção do tumor juntamente com bursectomia, em todos
os casos associamos o procedimento de bursectomia com
a escapulectomia parcial. A grande vantagem do procedimento artroscópico é a maior preservação das inserções
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Figura 2 – Pré e pós-operatório da tomograﬁa com reconstrução em 3 D.

Figura 3 – Tomograﬁa e ressonância magnética mostra tumor ósseo em região superomedial da escápula.

Figura 4 – Imagens intraoperatória, de radiograﬁa e tomograﬁa, pós-ressecção de tumor ósseo.

Tabela 1 – Resultado dos escores Dash, UCLA e EVAa

Pré-operatório
Pós-operatório
p value
a

Dash

UCLA

EVA

42,1 ± 19,8 (11,6 a 75,8)
7,8 ± 9,2 (0,83 a 23,3)
< 0,01

23,3 ± 3,3 (18 a 28)
32 ± 2,7 (27 a 35)
< 0,01

7,5 ± 1,4 (5 a 10)
1,5 ± 1,4 (0 a 5)
< 0,01

Os valores são da média e o desvio-padrão, com o intervalo entre parênteses.
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Tabela 2 – resultado comparativo pré e pós-operatório do SF-36a

Pré-op
Pós-op
p valor
a

Capacidade
funcional

Limitaça˜o por
aspectos
ﬁśicos

Dor

Estado geral
de saud́e

Vitalidade

Aspectos
sociais

Limitaço˜es
por aspectos
emocionais

Saud́e mental

60 ± 23,1 (25 a
95)
79,5 ± 20,3 (35
a 100)
0,02

20,5 ± 31,3 (0
a 75)
88,6 ± 25,9 (25
a 100)
< 0,01

39,4 ± 28,1 (0
a 90)
76,2 ± 13,3 (52
a 90)
< 0,01

50 ± 20,2 (15 a
80)
63,8 ± 14,1 (37
a 80)
0,04

65,5 ± 20,2 (35
a 100)
82,7 ± 12,5 (55
a 100)
0,03

68,2 ± 23,3
(12,5 a 87,5)
85,2 ± 10,9
(62,5 a 100)
0,01

24,2 ± 36,8 (0
a 100)
54,5 ± 52,2 (0
a 100)
0,16

69,1 ± 14,3 (40
a 88)
80 ± 11,2 (56 a
100)
0,02

Os valores são da média e o desvio-padrão, com o intervalo entre parênteses.

musculares, desse modo elimina a necessidade de
imobilização pós-operatória, e um menor período de
reabilitação.13 Os pacientes do estudo usaram tipoia apenas para conforto pós-operatório por aproximadamente
cinco dias, não apresentaram queixas signiﬁcativas ou
complicações. Com apenas três meses de pós-operatório já
eram liberados para retornar à prática esportiva. Observamos
melhoria estatisticamente signiﬁcativa em praticamente
todos os escores funcionais avaliados, inclusive nos que
avaliam qualidade de vida. Esses resultados estão em
acordo com a literatura, quem tem demonstrado excelentes
resultados com esse procedimento para o tratamento de
snapping escapular.9 Não observamos qualquer complicação
relacionada ao procedimento nos pacientes do estudo.

Conclusão
O tratamento cirúrgico do snapping escapular por artroscopia apresenta bons resultados aos escores funcionais, é
eﬁcaz, seguro e propicia uma reabilitação precoce. Observamos melhoria estatisticamente signiﬁcativa em praticamente
todos os escores analisados. Não observamos complicação
relacionada ao procedimento cirúrgico neste estudo.
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