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Resumo
Com o passar do tempo, pesquisas vêm sendo realizadas com o objetivo de proporcionar melhor
qualidade de vida aos pacientes portadores de artropatias primárias ou secundárias de ombro que
envolvam lesões extensas de manguito rotador, levando a queda na funcionalidade e queixas de dor.
Dentre as alternativas propostas para esses casos, a artroplastia reversa de ombro surge como boa
perspectiva nesse cenário. Assim, o presente estudo tem por objetivo levantar as indicações e
complicações relatadas nos estudos realizados na última década. Foram levantados 28 estudos
publicados entre 2005 e 2014 através dos termos “reverse”, “shoulder”, “arthoplasty” na
ferramenta de pesquisa Pubmed e Lilacs. Os referidos dados foram lidos e analisados. Os
resultados encontrados demonstram que as indicações mais comumente citadas se referem a
artropatia com ruptura de manguito rotador, revisão de artroplastia, fraturas proximais de úmero,
sequelas de fratura, artrite reumatóide e tumores proximais de úmero. Com relação às
complicações comuns, temos o entalhe escapular, infecção, instabilidade, deslocamento de prótese
e acometimentos neurais e vasculares. Conclui-se que, apesar de uma boa alternativa aos pacientes
submetidos a ela, a artroplastia reversa de ombro merece maiores pesquisas e avaliações no intuito
de aprimorar suas qualidades e diminuir as complicações decorrentes de seu uso.
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1. Introdução
A prótese total reversa de ombro surgiu como uma alternativa a prótese total anatômica de ombro
para casos em que esta não apresentava bons resultados no período pós-operatório. Aspectos
relevantes com relação a vida diária dos pacientes, como diminuição da dor e melhora na função,
bem como recuperação da estabilidade articular foram pontos levados em consideração na busca
por novas alternativas de substituição de ombro. Nem todos os pacientes se beneficiavam desta
modalidade de artroplastia com próteses anatômicas, vindo a apresentar complicações. O
deslocamento superior do componente umeral da prótese foi o achado mais comum nos períodos
que sucediam à realização da substituição, configurando um quadro de instabilidade. Farshad e
Gerber (2010:1080) sugerem que “biomecanicamente, a ausência de forças compressivas seguida de
uma profundidade rasa do soquete seriam os principais parâmetros associados a instabilidade”.
Estes pacientes tinham em comum o fato de terem sofrido rupturas massivas e irreparáveis do
principal grupo estabilizador da articulação glenoumeral. Eram pacientes com o quadro de
artropatia de manguito rotador. Nestes, a estabilidade ao realizar movimentos não foi recuperada
após a artroplastia. Assim, novas próteses foram testadas ao longo dos anos até que se chegasse a
atual prótese reversa de ombro. Essa artroplastia é caracterizada por algumas modificações
biomecânicas, sendo a principal delas a inversão da anatomia normal da articulação do ombro,
colocando a cabeça umeral fixada na escápula (na região glenóide) e em tamanho menor se
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comparada a anatômica, e a cavidade glenóide é profunda e fica fixada no úmero. Pacientes com o
quadro supracitado foram os primeiros beneficiados desta nova modalidade de prótese. Com o
passar do tempo, as indicações foram se ampliando. De acordo com Mahmood et al (2013:367),
“[…] Ao longo dos anos, estas indicações ampliaram-se, passando a atender pacientes com artrite
inflamatória associada a lesão de rotadores, fraturas agudas, sequelas de fraturas, reconstrução pósresecção tumoral, revisão de artroplastia com deficiência de rotadores e pseudoparalisia sem
artrite”. Sendo assim, o presente estudo a respeito do uso das próteses reversas totais de ombro foi
motivado pelo interesse em obter maior conhecimento a respeito desta modalidade de substituição
de ombro, bem como as principais indicações e complicações encontradas e estudadas ao longo do
período de utilização desta modalidade, desde sua idealização e aplicação prática em 1987, por Paul
Grammont, até os dias atuais. O foco nestes dois aspectos do tema (indicações e complicações)
deve-se ao fato de serem pontos de muita importância no momento da escolha de determinada
modalidade de substituição e que influenciarão no período pós-operatório, na fase de reabilitação.
Levantar as indicações mais comuns nos trará informações a respeito do perfil em que se enquadra
o paciente submetido àquela determinada prótese. O mesmo raciocínio poderá ser aplicado às
complicações, visto que existe correlação entre indicação, escolha da prótese e possíveis
complicações mais comuns relevantes a este perfil de paciente e de prótese. Aos fisioterapeutas
cabe o conhecimento acerca deste tema, visto que seremos parte do processo tanto no período préoperatório, atuando na prevenção de efeitos futuros pós-operatórios já conhecidos (como perda de
força muscular, por exemplo), bem como no período pós-operatório, atuando na reabilitação e
retorno às atividades da vida diária do paciente. Desta forma, o objetivo do presente estudo é
conhecer as principais indicações e complicações relacionados à aplicação da prótese reversa total
de ombro, bem como caracterizar os mesmos aspectos relacionados ao tema.
2. Biomecânica e um breve histórico
As próteses convencionais utilizadas nas artroplastias totais de ombro procuravam reproduzir a
anatomia glenoumeral de forma fiel. Eram projetadas e produzidas em um formato em que o
componente umeral constituía-se de uma cabeça ampla que se acoplava a uma cavidade glenóide
rasa. Na anatomia humana, a estabilização articular do complexo do ombro é essencialmente
dinâmica, ou seja, sua estabilização, quando em movimento, é feita essencialmente pelos músculos
que envolvem, não somente a articulação glenoumeral, como também as outras articulações que
compõem o complexo do ombro: acromioclavicular, esternoclavicular e a escapulotorácica (esta
última, considerada como uma “falsa” articulação). Tendo em foco a articulação glenoumeral,
temos uma cabeça umeral ampla e arredondada associada a uma cavidade glenóide rasa, o que
justifica a grande importância da participação dos músculos ao seu redor como protagonistas na
estabilização do contato úmero-glenóide. Somente ligamentos associados à cápsula articular seriam
insuficientes na manutenção da estabilidade deste contato. Sendo assim, articulação glenoumeral é
estabilizada principalmente pelos músculos que compõem o chamado manguito rotador. São eles:
subscapular, infraespinhal, supraespinhal e redondo menor. É atribuído a estes, respectivamente, a
realização dos movimentos de rotação medial ou interna, adução e rotação lateral ou externa,
abdução e rotação lateral ou externa. Considera-se, ainda, a porção longa do bíceps como um
estabilizador da cabeça umeral na cavidade glenóide em conjunto com o manguito rotador. Segundo
Prentice:
Na articulação glenoumeral, a cabeça arredondada do úmero articula-se com a cavidade
glenoidal relativamente achatada da escápula. Portanto, no movimento da articulação do
ombro, é importante a manutenção do posicionamento da cabeça umeral em relação à
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glenóide. Os músculos do manguito rotador – o subescapular, o infraespinhal, o
supraespinhal e o redondo menor –, junto com a cabeça longa do bíceps, fornecem
estabilidade dinâmica, controlam a posição e previnem o deslocamento excessivo da cabeça
do úmero em relação à posição da glenóide. (PRENTICE, 2012: 582)

Além destes, vale acrescentar a informação de que “dois músculos executam a elevação do braço ao
longo das costas: o supraespinhoso e o deltóide médio”, segundo Bienfait (2001:180), agregando o
músculo deltóide como atuante no movimento de abdução de ombro. A problemática na reprodução
anatômica fiel dos projetos de prótese total de ombro era que, como um pré-requisito, estes
músculos deveriam estar preservados (para manter a funcionalidade e estabilidade no período pósoperatório) ou parcialmente lesionados, mas com preservação de suas funções. Logo, casos em que
houvesse ruptura massiva e irreparável de rotadores não se beneficiariam desta modalidade de
prótese. Estes casos envolviam um quadro clínico que incluía, além da ruptura massiva e irreparável
de rotadores, associação a degeneração articular glenoumeral, e foram descritas inicialmente por
Neer, por volta de 1983; o mesmo intitulou este quadro clínico através do termo “artropatia com
ruptura de manguito”. Antes do advento da prótese reversa idealizada por Paul Grammont em 1987,
as opções para o tratamento destes pacientes iam desde o debridamento aberto ou artroscópico até a
substituição da articulação do ombro mediante o uso da artroplastia anatômica total de ombro, todas
com objetivos em comum: diminuição da dor e melhora na função. A artroplastia total anatômica
(ou convencional) de ombro atingia esse objetivo para os demais pacientes. O mesmo resultado não
era obtido ao se utilizar esta modalidade de prótese em pacientes com o quadro de artropatia com
ruptura de manguito. Smithers et al (2011:183) acrescentam que “a prótese é inconstrita e, portanto,
depende de um bom funcionamento do manguito rotador para restaurar a função do ombro.
Tentativas de alcançar este objetivo em pacientes com ampla ou massiva lesão de rotadores têm
alcançado apenas sucesso limitado”. Isto se deve ao fato de, com o passar dos anos, virem a tona
complicações comuns inerentes à artroplastia de substituição acima citada. Achados como a
migração superior da cabeça umeral (ocasionado devido à força de contração do músculo deltóide
associado à deficiência ou ausência do manguito rotador ao longo do movimento de elevação do
membro superior acima de 90°) com tendência ao afrouxamento do componente glenóide e dando
origem ao chamado efeito “rocking-horse”, foram as principais justificativas para se deixar de lado
a artroplastia anatômica total de ombro e dar lugar a novas possibilidades. Macaulay et al dizem
que:
O maior problema com a artroplastia total de ombro em pacientes com artropatia com
ruptura de manguito é o afrouxamento do componente glenóide, levando a cessação da
artroplastia total de ombro como uma opção de tratamento para estes pacientes. A migração
proximal da cabeça umeral vista com uma deficiência de manguito rotador leva a um
carregamento excêntrico do aspecto superior do componente glenóide. Ao longo do tempo,
essa carga excêntrica leva ao afrouxamento do componente glenóide, uma ocorrência que
Franklin et al chamam de “rocking-horse” glenóide (MACAULAY et al, 2010:198).

Este fenômeno foi tão amplamente registrado, que muitos autores, ao longo dos anos, têm publicado
em seus estudos relatos e dados referentes a este quadro de complicação. Nolan et al (2010:2477)
reforçam estes registros ao abordarem que “artroplastia anatômica total de ombro em CTA leva a
carregamento excêntrico do componente glenóide (fenômeno rocking-horse) e falha precoce via
afrouxamento glenóide; desde então, tem sido abandonado para CTA”; entende-se por CTA: cuff
tear arthropathy (artropatia com ruptura de manguito). Diante do exposto, fica clara a ineficiência
desta abordagem, visto que a ruptura massiva e irreparável dos músculos que compõem o manguito
ISSN 2179-5568 – Revista Especialize On-line IPOG - Goiânia - 9ª Edição nº 010 Vol.01/2015 julho/2015

Artroplastia reversa de ombro: indicações e complicações – Revisão

Julho/2015

rotador é um quadro clínico incompatível com a necessídade de preservação total ou parcial destes
músculos, pré-requisito inerente à característica inconstrita da artroplastia total de ombro. Foi,
portanto, necessário o desenvolvimento de uma opção alternativa ao uso da artroplastia
convencional para estes casos. A solução encontrada foi utilizar, em lugar da convencional, com
modelo anatômico e substituição de ambos os componentes glenóide e umeral, a hemiartroplastia.
Nesta, somente o componente umeral seria substituído, ficando o componente glenóide ainda
intacto, sem intervenções cirúrgicas. Desta forma, seria eliminada a possibilidade de haver mais
relatos de complicações, como a citada anteriormente neste estudo, permitindo uma maior
funcionalidade ao paciente. Foram obtidos resultados satisfatórios com relação a diminuição da dor,
semelhantes aos da artroplastia total de ombro. O destaque merecia ser dado à melhora funcional,
onde a elevação ativa do membro superior afetado apresentou importante melhora, bem como
outros aspectos foram favoráveis a este novo caminho para o tratamento cirúrgico de pacientes com
artropatia com ruptura de manguito. Ao descrever resultados de estudos prévios em seu trabalho,
através de comparativos entre a hemiartroplastia (identificado por HHR, do inglês
hemiarthroplasty) e artroplasttia total de ombro (identificado por TSA, do inglês total shoulder
arthroplasty), Macaulay et al afirma que:
[…]a elevação ativa foi significantemente melhor no grupo HHR […] quando comparado
ao grupo TSA […]. HHR também promoveu benefícios de ser um procedimento cirúrgico
menor e tecnicamente mais fácil, bem como mais simples o reparo de manguito rotador,
devido à menor lateralização umeral. Como previamente mencionado, HHR também evita o
problema do “rocking-horse glenóide”. Resultados como esses, levaram à transição do TSA
para a HHR para ombros com CTA e estimularam numerosos estudos sobre o uso de HHR
em CTA. Resultados desses estudos mostraram ausência ou moderada dor em 47-86% dos
ombros com artrite glenoumeral e deficiência de rotadores tratadas com HHR. Elevação
ativa anterior aumentaram em média de 17° a 50°. (MACAULAY et al, 2010:198)

Essa pareceu ser uma boa opção, dados os benefícios que a hemiartroplastia trouxe aos pacientes
em questão, e por evitar os já citados efeitos indesejados que a artroplastia total convencional de
ombro costumava provocar aos que a ela eram submetidos. Apesar dos bons resultados em relação a
diminuição da dor, proteção contra afrouxamento glenóide e relativamente boa amplitude de
movimento do ombro acometido, dois aspectos de grande relevância na escolha da prótese não
foram satisfatoriamente atendidos: a melhora da função e recuperação da estabilidade articular. As
realizações de abduções do membro afetado para além dos graus obtidos pós-cirurgicamente (e,
muitas vezes, sem alcançar ou ultrapassar os 90° de elevação ativa, o que a caracterizaria como
funcional), num período a longo prazo podem, ainda, levar a perda óssea da região da cavidade
glenóide, consequentemente, gerando dor. A região do arco coracoacromial estaria exposta a este
mesmo risco, com a mesma consequência. Nam et al consideram que:
[…] preocupações em relação às melhoras limitadas no movimento do ombro e riscos de
reabsorção glenóide e acromial têm sido levantadas[…]. Instabilidade continua sendo uma
preocupação a longo prazo, especialmente em pacientes com uma prévia descompressão
subacromial, ressecção do ligamento coracoacromial, arco acromial incompetente ou
fraqueza deltóide. (NAM et al, 2011:26)

Este fato pode, ainda, ser constatado em outros trabalhos, como o de Hatzidakis et al (2005:136), no
qual se afirma que “o alívio da dor é muitas vezes bom, inicialmente, mas pode se deteriorar ao
longo do tempo com artrite glenóide e desgaste acromial ou fratura”. Diante do exposto, se
apresenta a necessidade de busca ainda mais aprofundada a técnicas capazes de promover
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resultados funcionais o mais próximos possíveis da anatomia normal da articulação do ombro para
os pacientes acometidos pela artropatia com ruptura de manguito. Por volta de 1987, Paul
Grammont idealizou um projeto de prótese de ombro que invertia a anatomia comum, normal, e
colocava a porção glenóide como uma região onde ficaria a “bola” (uma hemiesfera) e na região
umeral, o que viria a ser uma reprodução da cavidade glenoide. Seu diferencial era inverter o
projeto “bola e soquete”, formulando uma hemiesfera glenóide (glenosfera) ampla e sem pescoço a
entrar em contato com um componente umeral (copo umeral) pequeno e cobrindo menos da metade
da glenosfera. Essa proposta trouxe novas perspectivas a respeito das artroplastias de ombro e, ao
longo dos anos, estudos vêm trazendo maiores detalhes a respeito de sua eficácia, benefícios e
complicações, a médio e longo prazo.
3. A prótese reversa de Grammont
Até chegar aos atuais modelos de prótese reversa de ombro, muitas outras tentativas foram feitas.
Desde 1970, experiências com próteses baseadas no modelo semelhante à articulação do quadril
foram realizadas com o objetivo de buscar melhor funcionalidade, além de outros aspectos inerentes
à tentativa de restabelecimento da normalidade na vida diária dos pacientes. Por volta de 1985, Paul
Grammont projetou um modelo de prótese reversa que priorizava estabilidade, tendo como base um
sistema em que o componente glenoidal era uma glenosfera bem ampla e convexa associada a um
copo umeral profundo em um pescoço com ângulo de 155°, que deu um suporte côncavo; a
glenosfera fica dentro da glenóide, e assim teríamos um centro de rotação da “nova” articulação
distalizado e medializado. A proposta tinha por objetivo, ainda, promover melhora na atuação do
músculo deltóide (importante acessório nos movimentos de abdução e flexão anterior), por maior
recrutamento de suas fibras e, consequentemente, melhora na função do membro. Mais
detalhadamente, Boileau et al descrevem:
O componente glenóide era uma bola metálica ou de cerâmica, inicialmente dois terços da
esfera e 42 mm de diâmetro. Isso foi projetado para acomodar mais a glenóide, como uma
luva. E foi fixada com cimento. O componente umeral era um soquete de polietileno. Essa
superfície côncava tinha um terço da esfera, e a haste era em forma de trombeta, para ser
cimentada dentro do canal medular umeral.(BOILEAU et al, 2005:149S)

E assim, surge a primeira geração de próteses com base no modelo reverso de Grammont. Nela, os
componentes eram cimentados e o centro de rotação, mais medial e distalmente posicionado, o que,
para ele, poderia promover maior estabilidade e melhor amplitude de movimento ao longo do arco.
No entanto, estudos publicados cerca de 2 anos após a realização dos primeiros processos cirúrgicos
utilizando este modelo, relataram resultados que não foram considerados satisfatórios por
Grammont. Foram 8 pacientes que, apesar da melhora com relação à dor, não apresentaram
resultados favoráveis relativos à melhora no arco de movimento para flexão anterior, além de
manifestarem outras complicações advindas da substituição realizada. Não feliz com estes
resultados, Grammont optou por realizar algumas modificações no projeto inicial. Os focos destas
modificações foram a troca do componente glenóide cimentado por um sistema não-cimentado,
passando a ser utilizado parafusos: um central e outros divergentes, além de serem realizadas
alterações na profundidade do componente umeral (no copo umeral), tornando mais profundo para
melhor acoplamento ao componente glenóide; a glenosfera, ainda, teve seu diâmetro diminuído. De
uma forma geral, o objetivo das modificações propostas e realizadas por Grammont era reduzir a
intensidade das forças de cisalhamento que atuavam sobre este componente da prótese e vieram a
gerar resultados não favoráveis no tocante à amplitude de movimento. Flatow e Harrison justificam
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que:
Embora o centro de rotação estivesse medializado no projeto inicial, o centro de rotação do
componente glenóide permaneceu lateral à superfície glenóide nativa. Grammont notou que
esse projeto permitia que um aumento de forças na interface implante-osso glenóide, e
projetos anteriores de artroplastia reversa de ombro também haviam falhado devido a
afrouxamento ou quebra do componente glenóide. Mudanças no componente glenóide
foram feitas para resolver este problema. (FLATOW E HARRISON, 2011:2437)

O novo modelo passou a ter por característica, portanto, uma placa de base do componente glenóide
(metaglena) fixada a partir de um parafuso central e associado a dois parafusos divergentes (ao
invés de ser cimentada) para maior estabilidade e menor efeito de forças de cisalhamento no
conjunto como um todo durante os movimentos funcionais de elevação anterior (flexão de ombro) e
abdução, bem como a glenosfera passa a ter, ao invés de 2/3, ½ da esfera, com o objetivo de colocar
o centro de rotação em contato absolutamente direto com a superfície glenóide. O componente
umeral poderia ser cimentado ou não. E permanecia o objetivo gerai almejado desde o início destes
experimentos: alcançar a estabilidade tanto da prótese de forma estática, quanto da sua
funcionalidade quando em situação dinâmica (na realização de movimentos). Grammont acreditava
que, a partir das modificações acima descritas, fosse finalmente, possível alcançar esses objetivos,
pois nesses padrões haveria um recrutamento de fibras do músculo deltóide, viabilizando ao
paciente realizar suas atividades da vida diária de forma mais eficiente e sem dor; músculo esse que
funcionaria como importante e, praticamente, principal alavanca para estes movimentos, dada a
ausência de manguito rotador, característica do quadro clínico destes pacientes. Desta forma, em
1991, nasce o modelo intitulado como Delta III, uma segunda geração de próteses idealizadas por
Grammont. Este modelo é utilizado até os dias atuais. Seu nome faz alusão à participação
importante do deltóide neste processo em que, de acordo com Boileau et al (2005:150S),
“Grammont nomeou esta prótese de 'Delta', visto que o conceito foi baseado em unicamente o
deltóide tanto para função quanto para estabilização”. Portanto, mais do que um nome, a Delta III
propunha trazer importantes contribuições à biomecânica desta articulação. Walker et al detalha
esses aspectos dizendo que:
Em teoria, isso poderia tensionar o músculo deltóide e permitir a compressão entre úmerosoquete e glenosfera, então, estabilizando a articulação protética. Além disso, medializando
o centro de rotação glenóide, se permitiria a intensificação do recrutamento de fibras do
músculo deltóide, o que permitiria um braço de alavanca deltóide mais eficiente.
Adicionalmente, acreditou-se que o centro de rotação umeral localizado o mais próximo
possível da junção osso-glenosfera, poderia diminuir o afrouxamento da placa de base.
(WALKER et al, 2011:2441)

De fato, esta nova configuração evitou a ocorrência de afrouxamento do componente glenóide.
Porém, outras consequências inerentes a esse processo passaram a ser identificadas nos pacientes
submetidos à prótese, como a limitação da rotação lateral, que pode influência ciar negativamente
na função do membro para atividades da vida diária. Da mesma forma, o perfil dos pacientes que
serão eleitos ao uso da substituição de ombro vêm sido mais delineado ao longo dos anos e das
experiências feitas nesse período. Autores fizeram levantamentos com acompanhamento e
obtiveram resultados dos mais variados aos mais comuns. Neste estudo serão apresentados os
achados mais comuns ao longo de todo esse processo a partir do levantamento de artigos e serão
citados e brevemente comentados a seguir.
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4. Indicações
Os primeiros pacientes que foram submetidos à artroplastia reversa de ombro apresentavam por
quadro clínico a ruptura massiva e irreparável de rotadores associada à artropatia, artrite
glenoumeral e migração superior da abeça do úmero (muitas vezes como resultado de falha pós
implantação de artroplastia total convencional de ombro). Tinham uma média de idade acima de 70
anos. O fato de gerar ainda algumas restrições ao uso da prótese como consequência da não
restauração completa da amplitude de movimento pra algumas funções, torna necessário enquadrar
apenas pacientes mais idosos, visto que, em geral, somente funções ligadas a rotina diária serão
necessárias. Em caso de pacientes jovens e ativos, a não recuperação destes movimentos pode
prejudicar, inclusive, suas atividades de trabalho. Além disso, para um bom aproveitamento da
prótese, é necessário que o músculo deltóide esteja em condições favoráveis (se possível plenas)
para exercer sua atividade bem como o estoque de massa óssea da porção glenóide da escápula
esteja hábil para receber com sucesso a placa de base do componente glenóide. Boas condições
neurais também são de extrema importância nessa seleção, para que se garanta o funcionamento do
músculo deltóide no período pós-operatório. Nas palavras de Mahmood et al:
Deve ser determinado, no pré-operatório, que a glenóide tenha estoque ósseo adequado para
permitir a fixação estável da placa de base. Em casos de cirurgia de revisão, é importante a
verificação dessa na tomografia computadorizada ou ressonância magnética da glenóide.
Um deltóide funcional também é necessário para elevação anterior e abdução. O implante
aumenta o braço de momento do deltóide anterior e médio e a perda da abdução é notada
em caso de deltóide anterior insuficiente. Paralisia do nervo axilar é uma contraindicação
assim como há um alto risco de instabilidade com um músculo deltóide não funcional.
(MAHMOOD et al, 2013:367)

O destaque para as características supracitadas que irão pré-selecionar os eleitos à implantação da
prótese reversa são elucidados também por outros autores. Drake et al, por exemplo, evidenciam
que:
Função deltóide é necessária para restaurar a elevação ativa após a RTSA*. Ausência ou
deficiência grave de contração do deltóide é, portanto, uma contraindicação à RTSA.
Acreditamos que a implantação de um RTSA na presença de CTA ou ruptura massiva do
manguito rotador quando com paralisia do deltóide ou disfunção substancial do deltóide é
improvável que gere resultados funcionais aceitáveis. (DRAKE et al, 2010:1530)
*RTSA: reverse total shoulder arthroplasty (artroplastia total reversa de ombro)

Desse modo, é possível concluir que se configura praticamente consenso que a boa qualidade
estrutural e, consequentemente, funcional do músculo deltóide, bem como um bom estoque ósseo
da porção da cavidade glenóide que receberá a placa de base para suporte da glenosfera, devem ser
condições fundamentais para a implantação da prótese reserva total de ombro. Ao longo dos mais de
20 anos de existência e aplicação da prótese, as indicações foram ampliando-se, passando a atender
pacientes com quadros clínicos que envolvessem, por característica base, patologias traumáticas ou
não que afetassem a articulação glenoumeral com repercussões negativas com relação ao quadro
álgico e disfunção. Uma das condições a serem incluídas no quadro eletivo à prótese reversa foram
os casos de revisão de artroplastia convencional. Pacientes que haviam sido submetidos ao modelo
de artroplastia total convencional de ombro ou à hemiartroplastia e tiveram falhas, bem como
obtiveram resultados não favoráveis no tocante à redução da dor e perda da função do membro para
atividades da vida diária, passaram a ter suas próteses substituídas pela prótese reversa. As falhas
ISSN 2179-5568 – Revista Especialize On-line IPOG - Goiânia - 9ª Edição nº 010 Vol.01/2015 julho/2015

Artroplastia reversa de ombro: indicações e complicações – Revisão

Julho/2015

iam desde as mais comuns (como o afrouxamento glenóide e migração ântero-superior do
componente umeral, já comentados anteriormente) até fraturas de processos anatômicos da
escápula, chegando a casos de infecção e pseudoparalisia dolorosa. A proposta de realizar essa
substituição tinha por objetivo cessar as falhas e trazer uma alternativa ao paciente, para que esse
pudesse recuperar suas funções. Por ser uma segunda intervenção cirúrgica, as condições ósseas e
de tecidos moles do paciente podem gerar resultados não tão satisfatórios quanto se houvesse sido
realizada a artroplastia reversa primariamente, mas essa permanece a melhor alternativa em caso de
falhas até os dias atuais. Nas palavras de Ortmaier et al:
Informações limitadas estão disponíveis em relação aos resultados da revisão de artroplastia
de ombro, e muitos estudos relatam resultados inferiores de revisão de artroplastia de
ombro comparados com a artroplastia primária. No entanto, revisão com RSA é relatado
como um tratamento efetivo para falha da artroplastia primária de ombro. (ORTMAIER et
al, 2012:68)

Outros autores reafirmam esse achado e reforçam a artroplastia reversa como uma alternativa à
falha primária. Como exemplo, Austin et al acrescenta em seu estudo dizendo que:
RSA para artroplastia falha tem resultados inferiores comparados com RSA como
artroplastia primária. Apesar disso, RSA é um tratamento aceitável para artroplastia falha
em muitos pacientes debilitados que percebem seus ombros sendo menos de 50% de um
ombro normal. (AUSTIN et al, 2010:2537)

Desta forma, conclui-se que, apesar de não apresentar resultados comparativamente tão exitosos
quanto uma artroplastia reversa de ombro realizada de forma primária, ou seja, como primeira
intervenção escolhida, a implantação dessa prótese como opção à falha subsequente à realização da
primeira intervenção permanece sendo um caminho mais favorável aos pacientes acometidos. Outra
indicação comumente encontrada é para o caso de fraturas proximais de úmero. A partir de um
evento traumático, estes pacientes apresentam a região proximal do úmero fraturada em 3 a 4
partes. Desta forma, serão acometidos não somente os acidentes ósseos nos quais se encontram
fixados os músculos responsáveis pelos movimentos de ombro, como também os próprios músculos
poderão estar comprometidos estrutural e, por consequência, funcionalmente, após o ocorrido. Em
geral, estes pacientes apresentam pouca qualidade óssea, dado seu perfil mais comum (pacientes em
torno dos 70 anos), o que, por si só, já pode representar um prognóstico não tão bom. No entanto, o
fato de a artroplastia reversa não exigir que a cabeça do úmero esteja íntegra, bem como ser
utilizada e projetada primariamente (como já dito em seu histórico) para pacientes que sofram de
artropatia de manguito rotador (com ruptura massiva), logo, não necessitar de manguito rotador
intacto, torna esta uma opção de salvamento para estes pacientes. Estudos relatam que pacientes
submetidos a essa alternativa apresentaram melhores resultados no aspecto funcional (como
amplitude de movimento) e nos níveis de dor, que diminuíram, se comparados a outras formas de
intervenção, a exemplo da hemiartroplastia (tida como primeira opção nestes casos). Acevedo et al
(2014:283) comenta que “[…] RSA parece ter bons resultados e tem algumas vantagens sobre a
hemiartroplastia para o tratamento de fratura aguda em idosos[…]”. Pode-se citar como uma das
vantagens da prótese reversa em comparação à hemiartroplastia o fato de primeira ter menos
dependência da cicatrização do tubérculo maior para alcançar bons resultados funcionais, por
exemplo. Lenarz et al em seus estudos baseados em dada amostra de pacientes (30 pacientes) de 3
diferentes instituições declara que:
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Nossos pacientes demonstraram redução substancial na dor após RTSA primária para
fraturas proximais de úmero deslocadas em 3 a 4 partes. Nossos resultados para alívio da
dor são comparáveis a melhorias observadas em literaturas previamente publicadas para
este procedimento. (LENARZ et al, 2011:3329)

Jones et al (2013:64) concluem ainda que “RTSA oferece benefícios funcionais óbvios sobre a
hemiartroplastia tradicional no âmbito das fraturas proximais agudas de úmero em três ou quatro
partes […] que demonstraram pobre potencial de cicatrização da tuberosidade […]”, o que reforça a
evidência dos benefícios a respeito do uso da artroplastia reversa nesses casos, bem como
estabelece a existência de um consenso entre autores a respeito do referido assunto. Ainda no
contexto das fraturas proximais de ombro, é possível citar mais uma indicação: artroplastia reversa
em sequelas de fratura. Pós-traumaticamente, pode ocorrer por ocasião da cicatrização dos
componentes ósseos do paciente algum tipo de má união ou não união das tuberosidades. Pela
mesma razão, estes pacientes são encaminhados à cirurgia, para que, a partir da utilização da
artroplastia reversa, essa complicação seja sanada e o mesmo possa retomar suas atividades da vida
diária. Essa indicação também tem apresentado bons resultados, com ganhos de amplitude de
movimento, bem como alívio no estímulo doloroso. Hyun et al detalham que:
Porque RTSA não necessita de tuberosidade precisamente posicionadas ou manguito
rotador, têm sido usada em tratamento de má união ou não união proximal de
úmero.[…]Kilic et al compararam o uso da TSA padrão e RTSA para fraturas mal unidas e
encontraram que RTSA leva a uma melhoria nos resultados pós-operatórios. Martinez et al
também relataram que RTSA melhora função e movimento em pacientes com sequela de
fratura proximal de úmero […] (HYUN et al, 2013:247)

Embora existam relatos e registros de deslocamento do úmero como principal complicação desse
procedimento no período pós-operatório, onde ocorrerá a reabilitação para retorno ás atividades
cotidianas do paciente, esta permanece uma boa alternativa, dadas as proporções na relação
benefício x complicação. Com base em um comparativo entre os resultados das outras
possibilidades alternativas no manejo deste quadro clínico, com relação à artroplastia reversa total
de ombro, Jones et al (2013:68) reafirma que “Dados recentes sugeriram melhores resultados em
relação a estudos similares que tiveram resultados pós-operatórios investigados em pacientes
tratados com artroplastia total de ombro ou hemiartroplastia”. Portanto, tem-se mais uma indicação
favorável ao uso da prótese foco deste estudo. A artrite reumatóide também têm sido uma indicação
recorrente ao longo dos anos. Paciente com desgaste articular seguido de desenvolvimento de lesões
massivas nos tecidos do manguito rotador causado pelo avanço da doença reumatológica são
beneficiados da artroplastia reversa, visto que as tentativas com as outras artroplastias de ombro têm
apresentado falhas, como a migração proximal de úmero. Este perfil compreende uma similaridade
com o perfil de pacientes com artropatia com ruptura de manguito, portanto, tornando pertinente a
aplicação da prótese reversa de Grammont. Autores relatam melhora na redução da dor bem como
na amplitude de movimento da articulação, o que promove, a médio-longo prazo, resultados
satisfatórios do ponto de vista funcional. Embora alguns estudos apresentem bons resultados num
comparativo entre a artroplastia reversa e a artroplastia convencional total de ombro, ainda existem
registros de casos em que houveram complicações como afrouxamento glenóide, fraturas de partes
ósseas escapulares ou até mesmo da própria região glenóide, além da ocorrência de infecção; são
possibilidades. No entanto, a artroplastia reversa (especialmente se escolhida como primeira
alternativa) permanece sendo um caminho mais favorável em termos de benefícios possíveis nos
casos de artrite reumatóide. Ekelund e Nyberg (2011:2487), ao relatar a respeito de sua pesquisa
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com relação a este tema, descrevem que “No presente estudo de 27 ombros com artrite reumatóide,
dois terços dos pacientes ficaram livres de dor no acompanhamento e todos, exceto dois, puderam
elevar seus braços no nível ou acima do ombro”. Já Smithers et al dizem que:
Em nossa série de 18 casos com um mínimo de 2 anos e média de 3.8 anos de
acompanhamento, Constant scores aumentaram de 23 para 65 e 94% dos casos ficaram
muito satisfeitos ou satisfeitos com o resultado de suas cirurgias. A maior complicação
observada foi um aumento no risco de fratura intra ou pós-operatória (22%), envolvendo o
acrômio, espinha da escápula, coracóide e tuberosidade maior. Nós não observamos
qualquer infecção ou instabilidade na nossa série, no entanto, outros estudos têm
demonstrado uma alta taxa de infecção. (SMITHERS et al, 2011:186)

Entende-se por Constant score (Constant-Murley shoulder outcome score) uma ferramenta de
avaliação dos resultados de tratamento de desordens de ombro aplicado para mensurar dor, função,
amplitude de movimento e força onde, quanto maior a pontuação, melhor pode ser considerado o
resultado do tratamento. Desta forma, analisando os aspectos relatados por ambos os estudos acima,
é possível concluir que, apesar de apresentar resultados variados no tocante a complicações
decorrentes do período pós-operatório, a artroplastia reversa apresenta bons resultados se
comparada a outras possibilidades de intervenção e fornece condições mais favoráveis de
diminuição da dor, melhora na amplitude de movimento e da função, justificando a inclusão da
artrite reumatóide no espectro de indicações da prótese reversa. Uma indicação um pouco mais
recente e que tem se beneficiado da artroplastia reversa, são os casos de tumores diagnosticados na
região proximal de úmero. Ocorre que, por ocasião da realização do processo cirúrgico, torna-se
necessária a ressecção dos músculos do manguito rotador, para melhor acesso e extirpação do
tumor, bem como da área de segurança ao redor do mesmo. Por essa razão, estes pacientes sofrem,
muitas vezes, perda da função dos rotadores, estabelecendo um quadro clínico de pseudoparalisia
(falta de função da articulação afetada), semelhante ao perfil dos pacientes com artropatia de
manguito. Bem como nas indicações citadas ao longo deste estudo, tentativas foram feitas tomando
como medida a substituição articular, neste caso, por meio de artroplastia de ressecção,
reconstrução biológica ou hemiartroplastia. Porém, os melhores resultados funcionais têm sido nos
casos em que se recorreu à artroplastia reversa total de ombro. Descrições como a de Kaa et al
reforçam que:
Movimento de ombro é dependente da função do manguito rotador, cuja inserção é retirada
nesses pacientes. Descobrimos que alguma função do ombro pode ser mantida através do
uso da RSR sob essas circunstâncias. Os pacientes ganharam uma amplitude de movimento
ativo com abdução acima de 150° e média de 31° de rotação externa e 51° de rotação
interna. Isso contribuiu para uma boa função[…] (KAA et al, 2013:1554)
* RSR - reverse-design shoulder replacement (projeto reverso de substituição de ombro)

Importante frisar que nestes casos a artroplastia reversa por si só pode não restabelecer os níveis
funcionais desejáveis de rotação externa. Diante desses perfis, De Wilde et al (2011:2493)
acrescentam que “se essa função for substituída pela transferência dos músculos latíssimo do dorso
e redondo maior, uma melhora no score ADLER pode ser obtida as custas de uma perda apenas
limitada na abdução ativa”. Entende-se por score ADLER (activities of daily living requiring
external rotation), uma ferramenta de avaliação que visa mensurar as atividades da vida diária que
exigem rotação externa. Por conclusão, De Wilde et al (2011:2494) dizem que “[…] nossas
observações sugerem que RSA promove uma melhora funcional para pacientes com um tumor
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proximal de úmero”. Desta forma, temos este quadro clínico como descrição de mais um
beneficiário do uso da artroplastia reversa de ombro.
5. Complicações
Ao longo dos seus mais de 20 anos de existência, estudos vem sendo realizados para que se torne
possível obter maiores informações a respeito das repercussões da implantação da artroplastia
reversa nos pacientes a ela submetidos. Bons resultados têm sido relatados, bem como dados
relacionados a complicações advindas do período em que estes pacientes se utilizaram das funções
da prótese ao longo de suas vidas e na realização de atividades da vida diária. As taxas e descrições
de complicações podem ser encontradas tanto em análise de dados referentes a artroplastia reversa
primária quanto em revisões de cirurgia (de hemiartroplastia ou artroplastia total convencional de
ombro sendo convertidos à artroplastia reversa ou ainda em revisões de artroplastia reversa
primária). Dos estudos encontrados e analisados, o entalhe escapular é a complicação mais
comumente citada. Ocorre que, com o impacto do componente umeral na região inferior escapular
(por consequência das atividades funcionais que os pacientes realizam ao longo tempo em que usam
a prótese), ocorre desgaste desta região, levando a erosão óssea. Favard et al (2011:2474) justificam
esse processo dizendo que “a explicação para a ocorrência de um entalhe dessa natureza foi um
impacto mecânico entre o polietileno e o pilar da escápula ou uma resposta biológica relacionada a
restos do desgaste”. Esta complicação não só é bem recorrente em levantamentos realizados como
também parece presente em curtos ou longos períodos de acompanhamentos pós-operatório, como
menciona Wierks et al (2009:233) em seu estudo, acrescentando que “nossa taxa de entalhe
escapular com acompanhamento a curto-prazo é similar às taxas em outros estudos com
acompanhamento a longo-prazo. […] Nós observamos entalhe escapular nos primeiros 3 meses
após implantação da prótese reversa em 11 a 20 pacientes”. Apesar de comuns em variados estudos,
a observação de entalhe escapular parece ter uma relação com os resultados funcionais destes
pacientes ainda não muito elucidada, podendo, inclusive, nem haver relação especificamente, como
descrevem Mahmood et al (2013:369) dizendo que “enquanto alguns estudos têm mostrado que ele
esteja relacionado a piores resultados clínicos, outros não tem encontrado tal associação” e reforçam
Farchad e Gerber ao relatar que:
Embora o entalhe escapular seja claramente uma complicação anatômica com parcial
destruição do aspecto inferior da glenóide, sua relevância clínica é incerta; em alguns
estudos isso é claramente associado com um resultado clínico inferior e em outros isso foi
considerado clinicamente irrelevante (FARSHAD E GERBER, 2010:1076)

Assim, embora não muito bem esclarecida esta relação, o entalhe escapular compreende uma
problema pós-operatório comum. Considerando a característica invasiva inerente a processos
cirúrgicos, o risco de infecção deve ser sempre considerado uma possibilidade; da mesma forma
ocorre com o procedimento de artroplastia reversa de ombro. Acredita-se que a justificativa seja o
amplo espaço morto subacromial pós-operatório, bem como a ampla superfície da prótese. Fatores
como idade e reimplantações podem predispor os pacientes a um quadro infeccioso, contribuindo,
ainda, para o aumento da dificuldade em reverter este quadro. Soluções como o debridamento da
região acometida com reimplantação da prótese ou o uso de antibióticos continuamente ao longo da
vida (local ou sistêmico) são utilizadas. Como enfatiza Sabesan et al:
O controle da infecção continua a ser o objetivo primário e várias opções de tratamento
vêm sendo relatados na literatura, incluindo antibióticos a longo prazo, debridamento com
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retenção de prótese, artroplastia de ressecção, troca em único estágio e reimplantação
tardia. (SABESAN et al, 2011:2542)

Em seu estudo, Smithers et al (2011:187)acrescentam ainda que “o manejo de uma RSA infectada é
problemático devido à idade do paciente, cirurgia prévia e o paciente pode não ser adequado
medicamente para outra cirurgia de revisão”. Embora recorrente em diversos estudos a respeito de
complicações concernentes à implantação da artroplastia reversa de ombro, existem ainda incertezas
em sua correlação com piores resultados funcionais, como relata Trappey et al (2011:2511) em seu
estudo, ao dizer que “para o melhor de nosso conhecimento, não existem relatos na literatura sobre
como a instabilidade e infecção afetam os números de pesquisa para auto-avaliação da função de
ombro pós RSA”. Outro aspecto importante a ser citado é exatamente a instabilidade. É comum
encontrar este quadro como um complicador pós-operatório nos casos de pacientes submetidos à
prótese reversa de Gammont. Dentre as justificativas mais apontadas, as condições nas quais se
encontrem os tecidos moles bem como as abordagens (caminhos por onde serão feitas as incisões
no ombro para a colocação da prótese) a serem escolhidas por ocasião do procedimento cirúrgico
são correlacionadas a essa tendência à instabilidade. Para Walch et al (2012:1475) “as principais
causas de instabilidade relatadas na literatura são a liberação de tecidos moles ânteroinferiores
durante a abordagem deltopeitoral, encurtamento do úmero e falha na restauração correta da tensão
do deltóide”. Nam et al (2011:31), em relação comparativa entre a abordagem deltopeitoral e
superolateral, contribuem,ainda, ao dizer que:
A maioria dos cirurgiões utilizam uma abordagem deltopeitoral padrão, através da qual o
subscapular é incisado. Após a implantação, o subscapular é restaurado com a esperança
tanto de melhorar a rotação interna umeral quanto criar um envelope anterior para ajudar a
prevenir instabilidade. Em contraste, alguns autores têm defendido o uso da abordagem
superolateral, que evidencia a necessidade de uma tenotomia subscapular e passa através do
deltóide, e esses autores têm relatado menores taxas de deslocamento com essa abordagem
(NAM et al, 2011:31)

Desta forma, é possível concluir que essa correlação entre a abordagem eleita e as condições futuras
dos músculos ao redor da prótese, podem determinar a ocorrência de instabilidade articular
posteriormente. Como citado acima, avançando no aspecto instabilidade, é possível chegar a uma
consequência deste quadro e que é, também, mais uma complicação citada com frequência em
estudos: o deslocamento da prótese. Nesses pacientes, como consequência provável da diminuição
na eficiência do deltóide, bem como outros fatores estáticos, como a própria profundidade do
componente umeral e a posição em que foi implantada a glenosfera, pode ocorrer, quando em
tentativas de alcançar amplitudes de movimento um pouco mais extensas, deslocamento ânterosuperior do úmero, gerando dor e disfunção. Para Flury et al:
O problema biomecânico antes da operação de revisão foi inicialmente o mesmo em cada
caso: migração antero-cranial do componente umeral. […] Conclui-se que a migração não
apenas representa o principal problema biomecanicamente e leva a perda funcional, mas é
também a principal causa de dor em casos de diferentes etiologias. (FLURY et al, 2011:57)

Sabe-se que a colocação da prótese acaba por gerar um espaço morto entre o componente umeral, a
glenosfera e o arco coracoacromial, o que leva a um pequeno prolongamento no membro submetido
à cirurgia em relação ao membro sadio. Dessa forma, é possível considerar, ainda, que a formação
desse espaço propicie o surgimento de hematomas em alguns pacientes, o que pode estar
relacionado também à promoção de instabilidade da articulação com consequentes deslocamentos
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do componente umeral do sistema de artroplastia, como sugere Boileau et al (2005:157S), dizendo
em seu estudo que “nós observamos que o líquido do hematoma estava interposto entre o copo
umeral e a glenosfera, contribuindo para o deslocamento da prótese”. Os referidos pacientes
costumam ser tratados com redução fechada ou aberta (revisão da prótese), a ser escolhida de
acordo com a necessidade de cada caso. Estudos apontam, ainda, a ocorrência de complicações no
âmbito vascular e neurológico. Esse último pode estar relacionado ao prolongamento do membro
submetido à cirurgia, que pode levar a um tensionamento do plexo braquial, ou ainda à própria
anestesia inerente ao procedimento cirúrgico, como; subluxações crônicas podem, também,
justificar esse acometimento neural. Segundo Werner et al (2013:476), “complicações neurológicas
parecem estar correlacionadas com o prolongamento do braço. No entanto, preparações extensas de
tecidos moles, lesões neurológicas e vasculares e bloqueio interescaleno também parecem
desempenhar um papel”. Como enfatiza Moore e Dalley (2004:636), “lesões ao plexo braquial são
importantes porque afetam movimentos e sensações cutâneas no membro superior”. Já no caso das
alterações vasculares registradas, acredita-se que sejam justificadas pelo fato de haver um período
prolongado de imobilização na fase pós-operatória, o que promove uma maior possibilidade de
estase sanguínea e acarreta, posteriormente, a formação de hematomas intra-articulares ou, ainda,
em casos de maior gravidade, a formação e liberação de trombos com consequente promoção de
trombose venosa profunda e embolia pulmonar. Pacientes com históricos angiológicos e
cardiovasculares podem vir a ser afetados por essa complicação. Nolan et al (2010:2479), por
exemplo, cita em seu estudo que “complicações pós-operatórias incluíram dois pacientes com
trombose venosa profunda que levou a embolia pulmonar”. Farshad et al acrescenta ainda que:
Nós atualmente ainda usamos drenos de sucção pós-cirurgicamente por 48 horas em RTSA
para drenar o amplo espaço subacromial e tem reduzido drasticamente hematoma póscirúrgico e complicações da lesão. Em cirurgias de revisão, vamos além do cuidado da
hemostasia cirúrgica e também usamos selantes de fibrina para tentar evitar formação de
hematoma e, assim, a necessidade de aspiração ou revisão. (FARSHAD et al, 2012:5)

Dessa forma, pode-se incluir adversidades relacionadas a eleição da artroplastia reversa no quadro
de alterações vasculares e neurológicas, ainda que com tentativas de diminuir e evitar o surgimento
dessas complicações no período pós-operatório, promovendo, assim, melhores condições de
funcionalidade aos pacientes.
6. CONCLUSÃO
O desenvolvimento desse estudo proporcionou verificar que muitas investigações têm sido
realizadas e publicadas em ferramentas de pesquisa na área de saúde a respeito da implantação da
artroplastia reversa de ombro (ou prótese reversa de Grammont). Tornou possível também constatar
que, com o passar do tempo, o espectro de indicações ao uso da referida prótese, como o
enquadramento em artropatias com ruptura de manguito rotador, revisões de artroplastia e fraturas
proximais de úmero, bem como as complicações advindas da escolha em utilizá-la, como entalhe
escapular, infecções e instabilidade, vêm ampliando-se e passa a atender uma maior gama de
pacientes que se beneficiaram de sua aplicação e também promoveu maior aprofundamento no
conhecimento a respeito das possíveis falhas ou dificuldades posteriores ao procedimento cirúrgico.
Além disso, a investigação a respeito desses aspectos traz maiores possibilidades de tornar esse
procedimento ainda mais eficaz, refletindo na diminuição da dor e maior ganho na funcionalidade
desses pacientes, a fim de proporcionar aos mesmos maior conforto e praticidade nas suas
atividades da vida diária. A quantidade de pesquisas e materiais de conteúdo de livre acesso com
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relação ao tema abordado ainda é relativamente pequeno, o que constitui-se uma limitação ao
estudo. No entanto, esse estudo abre possibilidades para que maiores e mais profundas pesquisas a
médio e longo prazo sejam estimuladas e realizadas.
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