Luxações posterior do ombro pode ser visto
depois de condições especíﬁcas, como crises
epilép cas e choque elétrico , além de traumas
de alta energia .
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Fixador externo biarticular de ombro
Relato de caso
Considerações:

Ao contrário da luxação anterior, a luxação
posterior é uma en dade nosológica rara,
muitas vezes com mau prognós co.
Apesar dos poucos dados epidemiológicos,estas
lesões ocorrem maioritariamente na sequência
de um quadro de convulsões, choque elétrico ou
trauma smo de alta energia.
Para um diagnós co correto é fundamental uma
suspeita clínica da lesão em indivíduos de risco,
um exame sico completo (onde se avalia pac
com dor aguda ar cular e bloqueio mecânico
da RE), juntamente com uma inves gação
radiográﬁca adequada (com incidências em AP
corrigido, axilar quando possível e perﬁl (Y) da
escápula).

Apesar dos avanços na área da
imaginologia, esta é uma lesão muitas
vezes diagnos cada tardiamente
(50% dos casos).

Segundo C. Michael Robinson:
luxações posteriores do ombro e
fraturas-luxações são lesões incomuns que na
maioria das vezes ocorrem durante as crises
ou como resultado de um trauma de alta
energia. Apesar dos avanços na imagem, eles são
freqüentemente diagnos cados tardiamente.
A detecção é facilitada pela suspeita clínica
elevada da lesão em indivíduos de alto risco
em conjuntocom a inves gação radiográﬁca
apropriada.

Tratamentos:
Vários fatores desempenham um papel crí co no
tratamento. De acordo com a abordagem atual ,
o tamanho do defeito Hill- Sacks inversa, se existe ou não
uma fratura concomitante e a duração do deslocamento
são levados em conta para a
estratégia de tratamento cirúrgico .
É necessário diferenciar , PSD traumá ca aguda de
recorrente, crônica ou subluxação posterior de ombro.
Métodos simples, tais como tratamento conservador,
ou mais complexos como reconstrução posterior do
ombro são u lizados no tratamento.
Nas instabilidades persistentes a técnica de Mc Laughlin
com tranferência do sub escapular para o defeito ósseo
anterior é a opção inicial, testa-se a instabilidade que
se persisir demanda abordagem posterior complementar
com tensionamento capsular (“Jaquetão”) ou ainda
bloqueio ósseo por enxer a posterior, pela via de Judet.
Não há consenso sobre a separação do PSD aguda e crônica
Síntese das opções de tratamento:
•Redução fechada –aberta
•Transferência subescapular
•Artroplas a e reconstrução da cabeça do úmero
•Osteotomia de rotação do úmero
•Reconstrução glenoidal
•Artroplas a
•Reconstrução Interna e Fixação Externa Biar cular
( Nossa proposta)
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Uma grande variedade de técnicas operatórias,
que vão desde a redução fechada simples dos
tecidos moles e osso de estabilização
procedimentos de artroplas a para
proté co, estão disponíveis para o tratamento
destas lesões. Seleção da opção de tratamento
mais adequado é complexa e mul fatorial.
Devido à raridade destas lesões, protocolos de Conclusão
tratamento baseadas em evidências são di ceis •Entendemos que a ﬁxação externa biar cular do ombro,
de elaborar.
demonstra a versa lidade do aparelho de ILizarov, podendo
Montagem do ﬁxador externo após tratamento interno da instabilidade:

Posterior Shoulder Disloca ons and Fracture-Disloca ons
C. Michael Robinson, BMedSci, FRCSEd(Orth); Joseph Aderinto, FRCSEd
J Bone Joint Surg Am, 2005 Mar; 87 (3): 639 -650

Segundo Mehmet A. E. A. :
Devido ao número limitado de estudos baseados
em evidências sobre deslocamento de ombro
posterior , não há algoritmo para tratamento.
Mesmo admi ndo que têm sido propostos
vários métodos de classiﬁcação , existe a falta
de um método de classiﬁcação para deﬁnir
o tratamento .
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ser complementar às técnicas internas tradicionais, para
proteção da cirurgia e manutenção da redução até a
cicatrização, em pacientes convulsivos de di cil controle,
que até o momento são uma diﬁculdade rela va aos
cirurgiões de ombro.
•Casuís cas devem ser ampliadas, para maiores estudos,
desenvolvimento de protocolos e para possibilitar análises
esta s cas.
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Treatments:

Several factors play a cri cal role in treatment.
According to the current approach, the size of the
defect Hill- Sacks inverse, whether it exists or not
a concomitant fracture and the dura on of the
displacement are taken into account for the Surgical
treatment strategy.

External double articular shoulder ﬁxator
Case report
Considera ons:

Unlike the anterior disloca on, the disloca on
Is a rare nosological en ty, O en with poor
prognosis.
Despite the few epidemiological, these
lesions occur mostly in the wake of seizures,
electric shock or high energy trauma.
For a correct diagnosis it is Clinical suspicion of
the lesion in individuals at risk. A complete
physical examina on (where pac With acute
joint pain and mechanical blockage of the ER),
together with a Adequate radiographic imaging
(with AP Corrected, axillary when possible and
proﬁle (Y) of shoulder blade).

It is necessary to diﬀeren ate, acute trauma c PSD from
Recurrent, chronic or posterior shoulder subluxa on.

Simple methods, such as conserva ve treatment,
complexes such as posterior reconstruc on of the
Shoulder are used in the treatment.
In the persistent instabili es the technique of
Mc Laughlin with sub scapular transfer to the bone
defect Is the ini al op on, it is tested the instability
that If persist demand further complementary
approach With capsular tensioning or Bone block by
posterior gra ing, the Judet approach.
There is no consensus on the separa on of acute and
chronic PSD

Summary of treatment op ons:
• Closed reduction - open
• Subscapular transfer
• Arthroplasty and reconstruction of the
humeral head
• Osteotomy of rotation of the humerus
• Glenoid reconstruction
• Arthroplasty
Despite advances in imaging, this is a
• Internal Reconstruction and Biarticular
lesion o en diagnosed late (50% of cases).
External Fixation ( Our proposal)

According to C. Michael Robinson:
Disloca ons of the shoulder and
Fractures-disloca ons are uncommon lesions that
Most of the me during crises or as a result of
high trauma energy. Despite the advances in
the image, they are Frequently diagnosed late.
Detec on is facilitated by clinical suspicion
Eleva on of lesion in high-risk individuals
with the radiographic inves ga on appropriate.
A wide variety of opera ve techniques,
ranging from the simple closed reduc on of
So ssues and stabilizing bone arthroplasty
procedures for Prosthe c, are available for
the treatment of these lesions. Selec ng the
treatment op on Is more complex and
mul factorial. Due to the rarity of these lesions,
Based treatment are diﬃcult to elaborate.
Posterior Shoulder Disloca ons and Fracture-Disloca ons
C. Michael Robinson, BMedSci, FRCSEd (Orth); Joseph Aderinto, FRCSEd
J Bone Joint Surg Am, 2005 Mar; 87 (3): 639-650

According to Mehmet A. E. A.
Due to the limited number of studies based on
evidence of shoulder disloca on, there is no
algorithm for treatment.
Even assuming that they have been proposed
Methods of classiﬁca on, there is a lack of
Of a classiﬁca on method to deﬁne
the treatment .
Posterior shoulder disloca on can be seen a er
speciﬁc condi ons, such as seizures and electric
shock, in addi on to high energy trauma.
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Conclusion:

• We believe that external biarticular ﬁxation
of the shoulder, demonstrates the versatility
of the ILizarov appliance, be complementary
to traditional internal techniques, Protection
and maintenance of the reduction until the
healing, in difﬁcult-to-control convulsive
patients, which up to now are a difﬁculty
relative to surgeons.
• Case studies should be expanded to studies,
development of protocols and sta s cal analysis.
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