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RESUMO / ABSTRACT
As lesões na articulação esternoclavicular são raras, podendo ameaçar a vida quando 
incorretamente diagnosticadas. A luxação posterior desta articulação associa-se a múl-
tiplas complicações, como lesões na traqueia ou trauma de grandes vasos. O diagnós-
tico radiográfico é difícil. O tratamento da luxação posterior desta articulação pode ser 
conservador ou cirúrgico. Neste caso clínico pretende-se descrever o caso de uma luxação 
posterior da articulação esternoclavicular em praticante de Jiu Jistsu e ilustrar questões 
associadas ao seu diagnóstico e tratamento.

Injury to the sternoclavicular joint is uncommon but may be life-threatening if the diagnosis is 
missed. Posterior sternoclavicular joint dislocation is associated with multiple complications like 
tracheal tear or trauma to the great vessels. Diagnosis by conventional radiography is difficult. 
Treatment of posterior sternoclavicular joint dislocation can be either conservative or surgical. The 
purpose of this case report is to describe a posterior sternoclavicular joint dislocation in a Jiu Jitsu 
fighter and to illustrate the issues associated with its diagnosis and treatment.
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Introdução

Primeiramente descrita por Sir 
Astley Cooper em 1824, a luxação 
posterior da articulação esterno-
clavicular (Figura 1) é rara e corres-
ponde a menos de 1% de todas as 
luxações.1,2 Esta lesão pode ser pro-
vocada por trauma direto ou, sobre-
tudo, por trauma indireto através de 
forças aplicadas na região póstero-
-lateral do ombro.3 Esta lesão ocorre 
mais frequentemente no contexto 
de acidentes de viação, mas estão 
descritos casos ocorridos na prática 
de desportos de impacto, como o 
râguebi.4 Devido à sua localização 
próxima do mediastino, a luxação 
posterior desta articulação está 
associada a múltiplas complicações, 
incluindo compromisso respirató-
rio, lesão vascular, compressão do 
esófago, plexopatia braquial e até 
morte.5

Clinicamente os doentes apre-
sentam-se com dor significativa, 
potencialmente associada a conges-
tão venosa, dispneia e disfagia. O 
bordo medial da clavícula encontra-
-se luxado posteriormente, sendo 

que o contorno do esterno é exposto 
à palpação. São necessários exames 
complementares para estabelecer o 
diagnóstico, uma vez que a clínica é 
muitas vezes equivoca.6 A tomogra-
fia computorizada (TC) é o exame de 
eleição para este diagnostico, uma 
vez que a radiografia convencional 
tem baixa sensibilidade.6,7 O trata-
mento pode ser conservador (redu-
ção fechada) ou cirúrgico (redução 
aberta com ou sem reconstrução 
cirúrgica da articulação esternocla-
vicular).3,4

O objetivo deste artigo é descrever 
um caso de luxação posterior da 

articulação esternoclavicular em 
praticante de Jiu Jitsu e ilustrar as 
questões relacionadas com o diag-
nóstico, tratamento e o recomeço da 
atividade desportiva do praticante. 

Caso clínico

Doente do sexo masculino, 24 anos 
de idade, admitido no Serviço de 
Urgência após trauma direto na 
região anterior do tórax durante 
treino de Jiu jitsu. À chegada apre-
sentava-se consciente e orientado 
(Score de Glasgow 15), hemodina-
micamente estável, com via aérea 
patente e dor localizada na área 
esternoclavicular direita. 

Ao exame clínico apresentava 
postura de pronação da escápula 
direita e hematoma na região 
esternoclavicular direita, com óbvia 
deformidade local (Figura 2). A 
função motora e a sensibilidade dos 
nervos mediano, cubital, muscu-
locutâneo, radial e axilar estava 
intacta, apresentando o pulso radial 
simétrico. Não tinha dispneia ou 
dificuldade da deglutição.

As radiografias convencionais não 
mostravam lesão óbvia, mas a TAC 
(Figura 3) confirmou luxação poste-
rior da articulação esternoclavicular, 
com compressão do mediastino 
superior.

Devido à proximidade com estru-
turas mediastínicas e à possibilidade 
da existência de complicações graves 
associadas, estas luxações devem ser 
reduzidas o mais precocemente pos-
sível. A manobra usada consistiu na 
abdução/tração: doente em decúbito 
dorsal com uma almofada entre os 
ombros, tração gradual aplicada no 
membro abduzido, com progressão 
lenta para a extensão (Figura 4).3,8 
Uma vez que a manobra de redução 

fechada não foi 
bem sucedida, 
o doente foi 
intervencionado 
cirurgicamente. A 
articulação ester-
noclavicular foi 
isolada e reduzida 
por via aberta. A 
articulação apre-
sentava-se com 
tendência a relu-
xar para posterior, 
tendo sido fixada 

Figura 1 – Luxação posterior da articulação esternoclavicular 
direita (R)3 
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com suturas transósseas com 2-gause 
polydioxanone suture (PDS) (Figura 5), 
e foram reconstruídos os ligamentos 
esternoclaviculares, a cápsula e o 
ligamento costoclavicular romboide. 
Intra-operatoriamente constatou-se a 
boa redução e a estabilidade articular. 

A radiografia pós-operatória 
mostrou restauração da normal 
anatomia da cintura escapular e foi 
excluído o pneumotórax. Durante 
três semanas o doente manteve sus-
pensão braquial, aplicou gelo local-
mente e esteve medicado com um 
anti-inflamatório não esteroide. Aos 
seis meses de seguimento o doente 
já tinha retomado as suas atividades 
sem restrição, incluindo a prática de 
Jiu jitsu, e não apresentava deformi-
dade visível da esternoclavicular. 

Discussão

A raridade desta lesão combinada 
com possíveis achados clínicos, 
por vezes subtis, fazem com que o 
diagnóstico da luxação esternocla-
vicular seja por vezes difícil.4-6 As 
consequên cias desta lesão podem 
ser devastadoras devido à compres-
são das estruturas do mediastino. 

Se a redução fechada estável não 
for conseguida, a redução aberta 
e a fixação estão indicadas. São 
descritas várias técnicas de fixação 
desta articulação.3,9 A resseção da 
região medial da clavícula apresenta 
maus resultados com limitação da 
mobilidade do ombro e diminuição 
da força. O uso de pregos de Stein-
mann ou fios de Kirschner a cruzar 

a articulação esternoclavicular estão 
contraindicados devido ao risco de 
migração para estruturas vitais. 
Estão descritos ainda outros procedi-
mentos, como a fixação da articula-
ção com enxerto de tendão em figura 
de oito ou o uso de banda de tensão 
com cabo de metal e sutura com 
ancoras, entre outras técnicas.9,10

A redução aberta está ainda 
recomendada em casos de instabi-
lidade articular crónica.11,12 Alguns 
autores reportaram a persistência de 
instabilidade após redução fechada 
precoce, especificamente em atletas 
com esqueleto imaturo onde as 
placas fisárias estavam desviadas 
posteriormente ou fraturadas.11 Após 
redução fechada ou aberta e esta-
bilização da articulação acrómio-
-clavicular é necessário um período 
de imobilização que varia entre três 
a oito semanas, dependendo da 
técnica utilizada e da estabilidade 
obtida após redução.11,13

Os resultados descritos na litera-
tura no tratamento desta luxação são 
favoráveis, tal como Groh descreveu 
na sua série de follow-up de 5 anos de 
21 doentes, resultados bons a exce-
lentes em classificações de dor, força 
e mobilidade, assim como na capaci-
dade para realizar as atividades diá-
rias e atividade desportiva.8 Embora 
estejam descritos bons resultados na 
literatura, existe pouca evidencia em 
relação aos resultados funcionais 
a longo termo. Laffosse et al. ana-
lisaram os resultados de 30 casos 
(23 jogadores de râguebi e sete de 
desportos de não-contacto). Dos 23 
jogadores de râguebi, sete decidiram 
alterar a atividade desportiva para 
desportos de menor contacto e ape-
nas um reportou que a sua atividade 
foi totalmente restritiva devido a 
esta lesão. Os restantes jogadores 
retomaram a sua atividade habitual. 
Não foram reportadas recidivas de 

Figura 5 – Técnica de sutura transóssea 
com PDS para fixação da articulação 
esternoclavicular.3

Figura 2 – Evidência de assimetria da clavícula e articulação esternoclavicular.

Figura 3 – Imagens de tomografia computorizada expondo a presença de luxação 
posterior esternoclavicular direita, para o mediastino superior. Edema/hematoma de 
partes moles envolvente.

Figura 4 – Técnica redução fechada – doente em decúbito dorsal com uma almofada 
entre os ombros, tração gradual aplicada no membro abduzido, com progressão lenta 
para a extensão. Por vezes é necessário usar um dispositivo para trazer a clavícula de 
volta para a sua posição.3



Revista de Medicina Desportiva informa julho 2020· 9

luxação esternoclavicular posterior 
nestes casos. Laffosse et al. concluí-
ram que se uma redução satisfatória 
e estável for obtida, as atividades 
ocupacionais e desportivas podem 
ser retomadas.12 Devido a raridade 
desta lesão não está estabelecido um 
consenso em relação ao programa de 
reabilitação e retorno desportivo em 
atletas que participam em ativida-
des de contacto.11 

A luxação posterior da articulação 
esternoclavicular, devido à sua 
localização crítica, pode levar a 
lesões vasculares, neurológicas, da 
via aérea e do esófago. Uma atenção 
cuidadosa no diagnóstico inicial é 
muito importante para o sucesso do 
tratamento, devendo esta lesão estar 
presente no diagnóstico diferencial 
em desportos de contacto, uma vez 
que é necessário um elevado nível de 
suspeição para o seu diagnóstico. O 
tratamento cirúrgico é tecnicamente 
exigente. O cirurgião deve estar fami-
liarizado com a anatomia complexa 
e, idealmente, estes procedimentos 
devem ser realizados em centros com 
cirurgia cardiotorácica disponível. 
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