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TRATAMENTO ARTROSCÓPICO DA SÍNDROME DO PINÇAMENTO SUBACROMIAL, COM E SEM ACROMIOPLASTIA

Tratamento artroscópico da síndrome do pinçamento
subacromial, com e sem acromioplastia

Resultados após seguimento médio de 45 meses*
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RESUMO

Os autores estudaram, retrospectivamente, os resulta-
dos do tratamento artroscópico de 18 pacientes com diag-
nóstico clínico de pinçamento subacromial. O tempo mé-
dio de seguimento foi de 44,8 meses (24 a 60 meses). Dos
pacientes avaliados, 15 (83%) eram do sexo feminino e 3
(17%) do masculino. A idade média foi de 52 anos (43 a
70 anos). O tempo de evolução da dor pré-operatória foi,
em média, de 29 meses, dos quais, nos últimos 4, foi reali-
zado tratamento conservador, com a administração de
analgésicos antiinflamatórios não hormonais e orientação
para a execução de exercícios domiciliares para os om-
bros. A presença do pinçamento subacromial foi determi-
nada, clinicamente, pelo teste de Neer. Durante a cirur-
gia, o diagnóstico de pinçamento subacromial foi verifi-
cado pelo exame artroscópico. O tratamento realizado foi
a sinovectomia subacromial, nos casos em que não havia
sinais de pinçamento subacromial confirmado pela artros-
copia, e sinovectomia subacromial com acromioplastia,
nos casos em que se constatou a lesão característica do
pinçamento subacromial, na face articular do acrômio.
Os resultados funcionais foram aferidos com o auxílio do
protocolo de avaliação da American Society of Shoulder
and Elbow Surgeons. Foi observado que 15 (83%) pacien-
tes apresentaram resultados funcionais acima de 70%
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(bons e excelentes), enquanto 3 (17%), abaixo de 70%
(ruins ou regulares). Quando se estudaram os 15 pacien-
tes com resultados bons-excelentes, verificou-se que em
10 (67%) deles o diagnóstico clínico de pinçamento suba-
cromial não foi confirmado pela artroscopia. Nos 5
(33,3%) pacientes restantes observou-se a confirmação do
pinçamento pela artroscopia. Dos 3 pacientes com resul-
tados funcionais abaixo de 70%, foi realizada apenas si-
novectomia em 1, enquanto nos 2 restantes, sinovectomia
e acromioplastia. Os autores concluem que a sinovecto-
mia artroscópica, sem acromioplastia, é uma alternativa
de tratamento adequada para pacientes com diagnóstico
clínico de pinçamento subacromial, nos quais o exame
artroscópico permitir identificar a ausência do pinçamento
subacromial.

SUMMARY

Arthroscopic subacromial bursectomy with and without
acromioplasty for treatment of impingement syndrome.
Functional results after a 45 month follow-up

The authors compare the results of the arthroscopic treat-
ment with and without acromioplasty in 18 patients (15 fe-
male and 3 male) with clinical diagnosis of subacromial im-
pingement syndrome. Mean follow-up was 44.8 months with
minimum of 24 months. Patients’ age varied from 43 to 70
years (mean: 52 years). Three patients had full-thickness ro-
tator cuff tears and 15 (83%) had partial tears or only bursi-
tis and tendinitis documented by preoperative clinical and
sonographic examination. Minimum conservative treatment
length was 4 months. The time from the initial symptoms to
arthroscopic surgery was 29 months with minimum length of
6 months. Surgery was indicated in patients with pain and
disability that showed no improvement after a standard con-



S.J. NICOLETTI, E.F. CARRERA, N. ARCHETTI Nº, M.E.N. VIVEIROS & E. MANETTA Fº

334 Rev Bras Ortop _ Vol. 33, Nº  5 – Maio, 1998

servative treatment program. The arthroscopic treatment was
subacromial bursectomy in 11 (61%) patients or subacromi-
al bursectomy with acromioplasty in 7 (39%) patients, the
former performed in patients without objective signs of im-
pingement at arthroscopy, whereas the latter was used to treat
patients whose shoulders did present the characteristic ar-
throscopic subacromial signal of impingement. Functional
results were analyzed using the American Society of Shoul-
der and Elbow Surgeons-ASES protocol. Good and excellent
results (ASES equal or higher than 70%) were obtained in
15 (83%) of patients and regular and unacceptable results
(ASES less than 70%) were obtained in 3 (17%). Conclu-
sion: the arthroscopic subacromial bursectomy without ac-
romioplasty seems to be an adequate surgical procedure to
treat patients with clinical diagnosis of subacromial impinge-
ment syndrome when the characteristic acromial impinge-
ment-related lesion is not confirmed with arthroscopic ex-
amination.

INTRODUÇÃO

O tratamento da síndrome do pinçamento subacromial con-
sagrado entre os ortopedistas é a acromioplastia e a repara-
ção da lesão do manguito rotador(1,3,5,7,10-12,17,18,23,26). Este pro-
cedimento está baseado nos conceitos de Neer, que conside-
ra que 95% das lesões do manguito dos rotadores se devem
ao pinçamento de seus tendões contra o arco coracoacro-
mial(17,18).

Nos últimos anos, têm surgido indícios da existência de
lesões no manguito rotador que não estão associadas com o
fenômeno mecânico do atrito ou contato dos tendões contra
o arco coracoacromial(19,20,22). Se tal situação realmente esti-
ver presente, cumpre-nos responder à questão que se impõe:
sem pinçamento, será necessário realizar acromioplastia, no
tratamento das síndromes dolorosas do ombro?

Este trabalho tem como objetivo analisar o resultado do
tratamento artroscópico de pacientes portadores de distúr-
bios dolorosos do ombro, cujo diagnóstico clínico, à época
da indicação cirúrgica, era de síndrome do pinçamento suba-
cromial. A hipótese de trabalho foi a de que, na ausência dos
sinais objetivos de pinçamento subacromial, não seria ne-
cessário realizar acromioplastia para obter diminuição da dor
e recuperação funcional.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram avaliados, retrospectivamente, 18 pacientes com
diagnóstico pré-operatório de síndrome do pinçamento suba-

cromial, sendo 15 (83%) do sexo feminino e 3 (17%) do mas-
culino. A idade dos pacientes variou de 43 a 70 anos, com
média de 52 anos. Treze (72%) pacientes tinham o lado di-
reito como dominante, enquanto nos outros 5 (18%), era o
esquerdo. Em 16 (89%) pacientes o lado afetado foi o direito
e em 2 (11%), o esquerdo. O diagnóstico da presença do pin-
çamento subacromial foi feito pela manobra de Neer(24). O
diagnóstico do estado do tendão do músculo supra-espinhal
foi obtido no pré-operatório pelo teste de Jobe(24) e pela ul-
tra-sonografia. Todos os pacientes operados apresentaram o
teste do pinçamento positivo e não melhoraram com o trata-
mento clínico disponível no ambulatório do Setor de Cirur-
gia do Ombro e Cotovelo da Disciplina de Cirurgia da Mão e
Membro Superior do Departamento de Ortopedia e Trauma-
tologia da Unifesp-Escola Paulista de Medicina.

Foram diagnosticadas 3 (17%) lesões completas do ten-
dão do músculo supra-espinhal e 15 (83%) lesões parciais ou
apenas tendinite. Realizado o diagnóstico, os pacientes fo-
ram tratados conservadoramente por período mínimo de 4
meses. A persistência dos sintomas foi o critério para a indi-
cação do tratamento cirúrgico por via artroscópica. Durante
a artroscopia da face articular do acrômio consideramos que
o diagnóstico clínico do pinçamento subacromial foi confir-
mado quando observamos o sinal típico de hiperemia ou abra-
são no arco coracoacromial(20,22). Em 11 (61%) pacientes rea-
lizou-se apenas a sinovectomia e em 7 (39%), a sinovecto-
mia e acromioplastia. Foram utilizadas as vias de acesso an-
terior, posterior e lateral para o diagnóstico e os procedimen-
tos cirúrgicos(1-4,13,14,20).

O programa de reabilitação pós-operatória consistiu de
exercícios auto-assistidos, que foram iniciados no primeiro
dia após a cirurgia e ajustados, durante período de aproxima-
damente 4 a 6 semanas, para que o paciente obtivesse o má-
ximo de retorno funcional sem dor. Foram realizadas revi-
sões periódicas a cada 15 dias, no primeiro mês, a cada 30
dias, entre o segundo e o quarto mês, e a cada ano, após esse
período. Para a elaboração deste trabalho, todos os pacientes
foram chamados ao ambulatório do Hospital São Paulo, da
Unifesp, para entrevista e exame físico. O período médio de
seguimento foi de 44,8 meses, com tempo mínimo de 24 e
máximo de 60 meses.

Os resultados foram avaliados segundo o protocolo pro-
posto pela American Society of Shoulder and Elbow Surgeons-
ASES(24). Foram considerados bons-excelentes os resultados
encontrados em pacientes que obtiveram recuperação fun-
cional maior ou igual a 70%, e maus-regulares, os daqueles
que tiveram recuperação funcional menor que 70%.
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RESULTADOS

Dos 18 pacientes operados, em 11 (61%) não foi possível
confirmar a presença de lesões que caracterizassem o pinça-
mento subacromial. Nos 7 (39%) restantes foi confirmada a
presença de lesões características de pinçamento subacro-
mial (tabela 1).

A etiopatogenia dessa síndrome tem gerado controvérsias,
existindo autores que consideram o pinçamento como a cau-
sa primária das roturas(2,5,7,8,17,18,26), enquanto outros atribuem
tais lesões às falhas do material tendíneo, em decorrência do
envelhecimento biológico ou do uso excessivo, ou ainda de-
vido aos distúrbios da vascularização local(6,11,15,16).

A teoria do pinçamento subacromial teve o mérito de es-
tabelecer conceitos que, durante os últimos 30 anos, nortea-
ram o tratamento eficaz de grande contingente de pessoas
que apresentavam apenas sintomas dolorosos, sem sinais ra-
diográficos que sugerissem doença articular. Esses pacien-
tes, antes do estabelecimento da teoria de Neer(17), eram con-
siderados como portadores de “periartrite” ou de “bursite”
do ombro e, eventualmente, eram submetidos a um procedi-
mento cirúrgico que consistia na extirpação completa do acrô-
mio, cujo resultado funcional era ruim(6,27).

O tratamento da síndrome do pinçamento subacromial
atualmente aceito pela maioria dos cirurgiões ortopedistas é
a acromioplastia, associada à reparação das lesões tendíneas
existentes no manguito rotador. A acromioplastia consiste na
ressecção da porção óssea ântero-inferior do acrômio(17) e é
usada para “descomprimir” o espaço subacromial, sempre
que o paciente portador de dor no ombro apresente o sinal
clínico de pinçamento subacromial positivo e não resposta
ao tratamento conservador(2,3,5,7,10-12,17,18,23,26).

Recentemente, tivemos a oportunidade de verificar que o
teste do pinçamento subacromial tem eficácia limitada(19,20)

para a identificação do fenômeno mecânico do pinçamento
subacromial. Apesar de ser bastante sensível, o teste do pin-
çamento não permite separar os pacientes que apresentam
processo inflamatório decorrente de causas específicas, como
a tendinite calcificante, artrite reumatóide, etc., daqueles
cujos sintomas são decorrentes do fenômeno mecânico do
pinçamento.

Desde então, vimo-nos perguntando se, durante a artros-
copia, a que submetemos preliminarmente todas as pessoas
com dor no ombro, deveríamos realizar a acromioplastia ro-
tineiramente, mesmo quando não fosse possível confirmar o
diagnóstico clínico, pelo exame artroscópico, ou se devería-
mos, nesses casos, fazer apenas uma sinovectomia subacro-
mial, deixando intacto o acrômio “inocente”. Nos dias atuais,
essa preocupação tem sido demonstrada por outros autores,
que parecem acreditar ser possível existir lesão do manguito
sem pinçamento subacromial(13-16,22).

Em nosso trabalho foi possível verificar que, dos 18 pa-
cientes operados com diagnóstico de síndrome do pinçamento
subacromial, em apenas 7 (38%) foi confirmada a presença

TABELA 1

Relação dos achados artroscópicos

com os resultados pós-operatórios

Resultados Sem pinçamento Com pinçamento Total

Bons 10 (55%) 5 (28%) 15 (83%)
Maus 1 (6%) 2 (11%) 3 (17%)

Totais 11 (61%) 7 (39%) 18 (100%)

Em 15 (83%) pacientes os resultados foram considerados
bons e, em 3 (17%), regulares ou maus. Dos 15 pacientes
que obtiveram resultados bons, em 10 (67%) não foi possí-
vel identificar o pinçamento subacromial, motivo pelo qual
se realizou a sinovectomia subacromial. Desses 10 pacien-
tes, 2 (20%) tinham lesão completa do tendão do supra-espi-
nhal e 8 (80%), lesão parcial ou apenas tendinite do mangui-
to rotador.

A sinovectomia associada à acromioplastia foi realizada
nos restantes 5 (33%) pacientes com resultados bons, nos
quais foi confirmada a presença de pinçamento subacromial.
As alterações observadas foram lesões parciais na face inter-
na do manguito ou apenas tendinite. Nos 3 (17%) pacientes
com resultados regulares ou maus, a média de função obtida
foi de 33%. Foi observada a ausência de pinçamento suba-
cromial em um deles, o que motivou a realização de sino-
vectomia subacromial e, nos 2 (67%) restantes, foi emprega-
da a sinovectomia com a acromioplastia porque a artrosco-
pia confirmou a presença de pinçamento. Todos os pacientes
desse grupo apresentavam lesão parcial do manguito rota-
dor.

DISCUSSÃO

A síndrome do pinçamento subacromial refere-se às le-
sões do tendão do músculo supra-espinhal, associadas ou não
às lesões da cabeça longa do músculo bíceps do braço, origi-
nadas pelo pinçamento desses tendões contra a porção ânte-
ro-inferior do acrômio, articulação acromioclavicular e liga-
mento coracoacromial(17,18).
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do pinçamento pela artroscopia. Esses achados, apesar de
estarem de acordo com as observações que havíamos feito
anteriormente, nos deixaram preocupados, na medida em que
verificamos que, mesmo em ambiente hospitalar onde traba-
lham cirurgiões de ombro experientes, o teste clínico mais
empregado para o diagnóstico da síndrome do pinçamento
subacromial não propicia segurança e eficácia diagnóstica
aceitáveis. Essa prática crítica da clínica ortopédica parece-
nos muito importante e tem sido utilizada por outros autores
para avaliar procedimentos consagrados pelo uso, que nem
sempre oferecem o diagnóstico anatômico preciso(9).

A falta de eficácia dos testes clínicos, quando analisados
isoladamente, não deve fazer-nos pensar que eles não sejam
importantes. Pelo contrário, sua utilização correta, em ava-
liação clínica completa, permite identificar alterações loca-
lizadas em ligamentos, tendões e outras estruturas articula-
res que não podemos explorar diretamente. No entanto, os
testes clínicos para o diagnóstico do pinçamento subacro-
mial devem ser interpretados à luz de sua eficácia e não po-
dem ser usados, isoladamente, para indicar o tipo de cirurgia
que se deve realizar para o tratamento da síndrome do man-
guito rotador.

A descompressão subacromial é um procedimento cuja
justificativa está baseada no conceito defendido pela maio-
ria dos ortopedistas, que acredita que a principal causa das
lesões do manguito seja o pinçamento subacromial. O papel
do pinçamento como causa primária das lesões do manguito
tem suscitado discussões. Existem autores que acreditam que
o pinçamento seja a causa primária e outros que aventam a
hipótese de falhas intrínsecas do tecido tendíneo como prin-
cipal fator.

Nos últimos anos, temos acumulado evidências que nos
fazem acreditar que a segunda hipótese, provavelmente, seja
a mais adequada. Essas evidências estão baseadas em estu-
dos de pacientes e de cadáveres, em que as lesões do man-
guito rotador, apesar de comumente associadas com pinça-
mento subacromial, não têm relação de causa e efeito confir-
mada de maneira inconteste(16,19,20). No presente trabalho, ob-
servamos que, dos 11 pacientes sem pinçamento subacro-
mial confirmado pela artroscopia, verificamos a presença de
lesão parcial ou tendinite em 9 (82%) e lesão completa em 2
(18%), fato que reforça nossa impressão de que o pinçamen-
to subacromial não exerce influência do tipo causa e efeito
na produção das lesões do manguito rotador.

Com relação ao valor do tratamento da sinovectomia ar-
troscópica, sem acromioplastia, no tratamento dos pacientes
com diagnóstico clínico de pinçamento subacromial, verifi-

camos que, dos 15 casos nos quais os resultados cirúrgicos
foram bons, em 10 (67%) deles o procedimento realizado
havia sido a sinovectomia artroscópica, sem acromioplastia.
Apesar do pequeno número de pacientes analisados, acredi-
tamos que o longo seguimento pós-operatório nos permite
inferir que essa conduta seja válida, principalmente por ser
menos mórbida.

Observamos que os dois pacientes com lesões completas
não reparadas do tendão do músculo supra-espinhal obtive-
ram resultados bons. No entanto, o número insuficiente de
observações nos impede de tirar conclusões sobre a necessi-
dade de reparar todas as lesões do manguito rotador. Dados
encontrados na literatura sugerem ser possível obter resulta-
dos satisfatórios em pacientes com lesão completa do mús-
culo supra-espinhal, submetidos à descompressão subacro-
mial por via artroscópica sem reparação do manguito(13,14,21,25).
O tratamento artroscópico da síndrome do pinçamento suba-
cromial permite evitar algumas das principais causas de maus
resultados da cirurgia do ombro, como a perda da reparação
da lesão do tendão do músculo supra-espinhal, a rigidez do
ombro, as infecções e a soltura do músculo deltóide de sua
inserção no acrômio.

Quanto a nossos maus resultados, verificamos que, em dois
dos três pacientes cujo resultado foi considerado ruim, reali-
zamos acromioplastia associada à sinovectomia subacromial,
enquanto no terceiro o procedimento foi a sinovectomia suba-
cromial simples. Observamos que um dos dois pacientes ti-
nha como diagnóstico secundário o distúrbio músculo-esque-
lético relacionado ao trabalho e o outro apresentava sinais
artroscópicos de instabilidade glenumeral oculta.

Em resumo, nos casos em que o sinal artroscópico do pin-
çamento não esteve presente, a simples sinovectomia foi su-
ficiente para permitir a reabilitação dos pacientes. Quando o
pinçamento foi confirmado, a acromioplastia associada à si-
novectomia permitiu obter resultados semelhantes aos do gru-
po anterior. A presença de lesões completas do manguito,
não reparadas, não impediu a obtenção de bons resultados.
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