
	

Avenida	Presidente	Vargas	2121,	sala	1503	-	Ribeirão	Preto/SP	-	CEP	14020-260	

(16)	99318-3868									(16)	36215485									mcastiglia@rivve.com.br							www.marcellocastiglia.rivve.com.br		

	

	

	

Artroscopia do Ombro 
 

A Artroscopia é um procedimento que os ortopedistas usam para inspecionar, diagnosticar e reparar lesões dentro de uma 
articulação.  

A expressão artroscopia vem de duas palavras em grego, “arthro” (articulação) e “skopein” (olhar). O termo significa “olhar dentro 
da articulação”. Ao longo da artroscopia do ombro, o médico insere uma câmera pequena, chamada de artroscópio, dentro da articulação do 
ombro. Trata-se de instrumento feito de lentes bastante diminutas, uma fonte de luz e uma câmera de vídeo. O sistema é ligado a um 
dispositivo de vídeo que recebe as imagens , permitindo que o cirurgião observe a  anatomia normal e doente da articulação. Com isso, 
pequenos instrumentos podem ser introduzidos dentro da articulação para realizar o tratamento das lesões. 

 

 

Artroscópios 
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“Torre” de Artroscopia: contém todos o sistema de análise e reprodução de imagens que vem do artroscópio 

 

Devido à espessura de tais instrumentos, o ortopedista pode usar incisões bem menores ao invés das incisões padrão de cirurgias 
abertas. Isso resulta em menos dor para os pacientes e diminui o período necessário para a recuperação, além de diminuir a perda de 
sangue e a estadia pós-operatória dentro do hospital. 

 

Instrumentos Utilizados na Artroscopia de Ombro 
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A artroscopia do ombro vem sendo realizada desde a década de 70. Ela é utilizada para o diagnóstico, tratamento e recuperação 
de cirurgias mais facilmente e rapidamente do que se achou ser possível. A melhoria na técnica artroscópica ocorre ano a ano com o 
desenvolvimento de novos instrumentos e técnicas 

Para a sua realização, o paciente poderá ficar posicionado de maneira sentada ou deitada, a depender da familiaridade e formação 
do cirurgião. Em geral, apesar da decisão ficar a cargo do anestesista, as artroscopias do ombro são realizadas com anestesia inalatória 
associada a um bloqueio de plexo braquial, anestesia realizada diretamente nos nervos que levam a sensibilidade e movimentação ao 
membro superior, gerando assim um melhor controle da dor. O Dr Marcello Castiglia realiza suas cirurgias preferencialmente com 
anestesistas que realizam o bloqueio de plexo através de ultrassonografia, o que gera um maior índice de acertos no bloqueio, bem como 
economia de medicamento anestésico local, que é benéfico ao paciente. Aliado ao bloqueio, os anestesistas utilizam um mecanismo de 
respiração controlada, através de máscara laríngea ou tubo endotraqueal. 

 

 

 

Visão Geral da Artroscopia do Ombro 

 

 

 



	

Avenida	Presidente	Vargas	2121,	sala	1503	-	Ribeirão	Preto/SP	-	CEP	14020-260	

(16)	99318-3868									(16)	36215485									mcastiglia@rivve.com.br							www.marcellocastiglia.rivve.com.br		

 

 

 

 

Ind icações 

 A artroscopia do ombro pode ser recomendada para doenças do ombro como: 

1 – Avaliação e tratamento da instabilidade do ombro 

2 – Lesões do anel fibrocartilaginoso – labrum glenoidal ou do tendão do bíceps 

3 – Lesão do manguito rotador 

4 – Descompressão subacromial 

5 – Artrose da articulação acrômio-clavicular 

6 – Tratamento do ombro congelado ou capsulite adesiva 

7 – Remoção de corpos livres articulares 

8 – Tratamento da infecção intra-articular (artrite séptica do ombro) 

9 – Procedimentos menos comuns: Tratamento de fratura, liberação nervosa, retirada de cisto 

 

 

Visão da Artroscopia do Ombro 
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Vantagens da  Ar t roscop ia  em Re lação à  C i rurg ia  Aber ta  

1 – Menos dor 

2 – Menos complicações 

3 – Menor estada no hospital 

4 – Recuperação mais rápida 

 

 
 

Cicatrizes da Artroscopia de Ombro 
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Compl icações  da  Ar t roscop ia  do  Ombro  

1 – Infecção: menor que 1% 

2 – Sangramento excessivo: menor que 0,5% 

3 – Lesão a nervos e vasos próximos ao local cirúrgico: menos de 0,5% 

4 – Rigidez articular: menor que 1%, e geralmente associado a pacientes com outras doenças clínicas, em especial diabetes mellitus tipo 1 

 

 

 

 

Convênios	Atendidos:	Cassi,	Cabesp,	Omint,	Bradesco	Saúde,	Sulamérica,	Porto	Seguro,	FUNCESP,	CESP,	AMAFRESP,	
AMIL,	APAS,	Economus,	Mediservice,	Petrobrás,	Saúde	Caixa,	Sabesprev	

	

	

	

O Dr. Marcello Castiglia é especialista em Cirurgia do Ombro e Cotovelo, com 
especializações na Universidade de Stanford e no Hospital for Special Surgery. 
Atualmente é membro do corpo clínico da Rivvé Viver Saúde. Atua nas áreas de Cirurgia 
do Ombro e Cotovelo, Traumatologia do Esporte e Cirurgia do Joelho. 

Email para contato: mcastiglia@rivve.com.br	


