
Diagnostico das patologias do 
ombro



Lesoes osseas 
CATBITES

• CONGENITAL

• ARTHRITIS

• TRAUMA

• BLOOD (hematologica)

• INFECTION

• TUMOR

• ENDOCRINE , nutricional e metabolica 

• SOFT TISSUE



Diagnóstico das afecções ortopédicas

LEMBRANDO….

•História Clínica

• Exame Clínico

• Exame Radiológico RX

US

TC

RM

MN



Anatomia SEMPRE

• Conhecer os musculos, tendoes, ossos e suas

respectivas funcoes

• Conhecer a inervacao local



Anatomia ossea



Anatomia ossea



Analise radiográfica

• A- alinhamento

• B- osso

• C- cartilagem

• S- tecido mole



Incidencias radiograficas



Radiografia do ombro: 

incidência AP (frontal).

1, Clavícula.

2, Acrômio.

3, Tuberosidade maior do úmero.

4, Tuberosidade menor do úmero.

5, Colo do úmero

6, úmero.

7, Processo coracóide.

8, Escápula.

9, Costela.

Seta, Espaço articular glenoumeral.



Radiografia do ombro: incidência 

perfil

1 Processo coracóide.

2 Clavícula.

3 Acrômio.

4 Cabeça do úmero.

5 úmero.

6 Escápula (fronteira axilar)



AP VERDADEIRO



Anatomia do manguito rotador



Avaliação de lesões do manguito rotador.

- Bursites e artropatias inflamatórias / infecciosas / degenerativas.

- Pesquisa de malformações vasculares, tumores e coleções tanto nos 
planos subcutâneo, muscular ou ósseo.

- Avaliação muscular: miosite, estiramentos / rupturas musculotendíneas e 
tenossinovite.

- Avaliação dos feixes neurovasculares.

- Fraturas e lesões osteocondrais.

- Instabilidade glenoumeral com avaliação do labrum glenoideo, ligamentos 
glenoumerais (artroRM)

- Lesões da porção superior do labrum (SLAP) e inserção do tendão da 
cabeça longa do biceps (artroRM)

INDICAÇÃO DE RM OMBRO



RM coronal do ombro em T1.

1, Músculo trapézio.

2, acrômio.

3, Tendão 

supraespinhal.

4, Músculo deltóide.

5,Cabeça do úmero.

6, Espinha da 

escápula.

7, Músculo infra-

espinhal.

8, Músculo redondo 

menor.

9, Músculo triceps

braquial.

10, Músculo redondo 

major.





Lesões do manguito rotador.

Bursites.

Lesões superficiais de partes moles e coleções líquidas.

Lesão muscular.

Indicações de ultrassonografia



Ecografia/ultrassonografia do ombro



Indicações de tomografia

• Traumas

• Fraturas

• Patologias dolorosas e degenerativas.



Historia e exame fisico SEMPRE

• Idade

• Qual a queixa do paciente

• Historia pregressa a queixa atual

• Ectoscopia

• Exame fisico

• Hipotese diagnostica



ECTOSCOPIA

Luxacao glenoumeral ant
Luxacao AC

Atrofia muscular



Sindrome do impacto

• Mecanismo da lesao:

• Os tendoes (geralmente o 
supraespinhal) sao
ëspremidos”entre o arco acromial e 
a cabeca do umerona abducao.



Sindrome do impacto Rx



Sindrome do impacto US



Corte coronal, seqüência

T1

Sinais de osteoartrose

acromioclavicular (setas).

Sindrome do impacto RM



Sindrome do impacto
Tendinopatia do supra espinhal

Cortes coronais 
(posterior para anterior), 
seqüência T2 
Heterogeneidadede sinal 
intra-substancial no tendão 
supra-espinal (seta), com 
focos de hiper-sinal. 



Sindrome do impacto bursite

Corte sagital, 

seqüência T2 

Líquido/edema na 

bursa

subacromial/subdelto
idea (setas).



Anatomia do biceps

• Origem:

• Labio sup da glenoide

• Processo coracoide

• Flexao e supinacao



Ectoscopia

Sinal do Popaye



Tenosinovite do biceps

Corte transversal

Pequena 

quantidade de 

líquido na bainha 

sinovial do tendão 

da cabeça longa do 

bíceps braquial 

(seta). 



Rotura do TLB



Articulacao acromioclavicular



Capsulite Adesiva – Ombro Congelado 

• É a perda de movimentos no ombro.

• Causada por uma inflamação da cápsula articular que, 

diminui de tamanho e fica mais rígida,

• limitando a capacidade do ombro se movimentar.

• Causa idiopática ou relacionada a trauma e diabete



Diagnóstico:

• O diagnostico e feito com base na história 

clínica e exame físico. Exames de imagem 

(Raio x, Ultrassonografia e Ressonância 

magnética) servem tambem para afastar 

outras causas de dor no ombro.



Capsulite Adesiva – Ombro Congelado 



Artro ressonância ombro

• Indicações:

– A) Lesão Slap.

– B) instabilidade glenoumeral.

– C) Luxações.

– D) lesões do labrum.



Artro ressonância ombro



Caso clinico I

• História clínica: paciente do sexo feminino, de 16 anos, 
com dor no ombro esquerdo há 5 meses.

Refere queda enquanto patinava no gelo, batendo com 
o ombro no chão, tendo sensação de subluxação. Um 
mês depois, após bloqueio durante jogo de voleibol, 
teve a mesma sensação.

Exame físico: manobra de relocation positiva; manobra 
de apreensão negativa.

Hipótese diagnóstica: lesão tipo SLAP

Exame solicitado: artro-ressonância magnética do 
ombro esquerdo



Caso clinico I

Artro-ressonância magnética 

do ombro esquerdo

Cortes transversais (superior 

para inferior), sequência 

T1 com Gd (

Pequena depressão semi-

circular no contorno póstero-

lateral da cabeça umeral 

(seta). 



Caso clinico I

Cortes transversais (superior para 

inferior), sequência T1 FS com Gd

Irregularidade dos contornos da 

porção anterior do lábio glenoidal 

(setas pretas).

Lesão condral na glenóide com fissura

(setas brancas).



Caso clinico I

Corte coronal, sequência 

T1 FS com Gd (f)

(f) Corpo livre intra-articular 

no recesso axilar (seta 

preta).

Falha condral na glenóide 

(seta branca).



Caso clinico I

• Diagnóstico: pequena lesão de Hill-Sachs; 

lesão da porção anterior do lábio glenoidal; 

lesão condral na glenóide; corpo livre intra-

articular de 8 mm.



Fim 



Artrite reumatoide 



Bursite adventícia



Discite 



Lipomatose no canal vertebral



Parafuso transfixando o canal vertebral



Rotura do LCA (evolução) 



Tenossinovite 



Artrite reumatoide



Exames para diagnóstico
exames laboratoriais

• Hemograma

• VHS

• Proteina C reativa

• Calcio serico

• Fosforo serico

• Fosfatase alcalina 

• Proteinas totais

• Acido urico e ptn de Bence-Jones

• HLA-B27 e fator reumatoide



• Traumatismos

• Deformidades

• Afecções articulares

•Afecções dos ossos

•Afecções das partes moles

• Distúrbios neurológicos

Origem dos distúrbios ortopédicos


