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resultados e discussão.
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Revisão do formato final da avaliação: Câmara Técnica, Médico Especialista e Auditor.
Encaminhamento da versão inicial das Recomendações para os Médicos Auditores e
Cooperados.

Outubro-05
Apresentação do protocolo na reunião do Colégio de Auditores.
Encaminhamento e disponibilização da versão final para os Médicos Auditores e Médicos
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MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA

Estratégia de busca da literatura

    Busca de avaliações e recomendações referentes ao uso de parafusos de interferência (metálicos
ou bioabsorvíveis) para enxerto patelar na reconstrução de ligamento cruzado anterior (LCA)
elaboradas por entidades internacionais reconhecidas em avaliação de tecnologias em saúde:

• National Institute for Clinical Excellence (NICE)
• Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment (CCOHTA)
• National Guideline Clearinghouse (NGC)
• Health Technology Assessment – (HTA – NHS)

Busca de revisões sistemáticas e meta-análises (PUBMED, Cochrane e Sumsearch).
Busca de ensaios clínicos randomizados não contemplados nas avaliações ou meta-análises

identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). Quando há meta-análises e ensaios clínicos,
apenas estes estudos são contemplados.

Na ausência de ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor evidência
disponível: estudos não-randomizados ou não-controlados.

Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e dentro das
UNIMEDs de cada cidade ou região.

São avaliados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação. Estudos
pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou meta-análises não são citados
separadamente, a menos que justificado.

APRESENTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO

Descrição sumária da situação clínica, da tecnologia a ser estudada e da questão respondida.
Discussão dos principais achados dos estudos mais relevantes e, com base nestes achados, redação
das recomendações específicas. Quando necessário, são anexadas classificações ou escalas
relevantes para utilização mais prática das recomendações.

Foi descrito o nível de evidência que sustenta cada recomendação, conforme a tabela
abaixo.

GRAUS DE RECOMENDAÇÃO

A Resultados derivados de múltiplos ensaios clínicos randomizados ou de meta-análises ou
revisões sistemáticas

B Resultados derivados de um único ensaio clínico randomizado, ou de estudos controlados
não-randomizados.

C Recomendações baseadas em séries de casos ou diretrizes baseadas na opinião de
especialistas.



1. CONDIÇÃO CLÍNICA

 A função do ligamento cruzado anterior (LCA) é a prevenção do deslocamento
anterior da tíbia. O LCA costuma ser o ligamento mais comumente lesado e estar associado
com o dano ao menisco ou com o ligamento medial colateral. O sinal clínico característico
da ruptura do LCA é o sinal da “gaveta” positivo, quando o joelho é flexionado a 90 graus e
tracionado anteriormente, apresentando importante diminuição da amplitude. A RMN é um
teste diagnóstico complementar em casos de dúvida ao exame clínico ou na avaliação pré-
operatória de casos que persistem sintomáticos após período inicial de 4 semanas.
            O LCA é o ligamento responsável pela estabilidade rotacional do joelho. A lesão
pode ocorrer após um entorse do joelho, sendo mais comum durante atividade esportiva. Os
sintomas principais da lesão são dor, derrame articular no joelho e impotência funcional. O
tratamento na fase aguda consiste de anti-inflamatórios, gelo, repouso e fisioterapia. O
paciente com o LCA lesado consegue correr em linha reta, andar, nadar, porém ao praticar
atividade na qual necessite "girar" sobre o joelho, vai sentir o joelho instável e terá grande
chance de vir a ter novos entorses.
         O manejo cirúrgico costuma ser indicado para pacientes com instabilidade articular e
prejuízo de atividades diárias. Por não ter capacidade de regeneração, quando indicada
correção cirúrgica é necessário reconstruir o ligamento com uso do tendão patelar, os
tendões flexores do joelho ou tendão de cadáver para reconstruir o LCA. Para mais detalhes
de indicações cirúrgicas e comparação entre artroscopia e artrotomia ver a recomendação
específica sobre Cirurgia de Joelho previamente publicada.

2. OBJETIVO DA RECOMENDAÇÃO

        Determinar se há evidências científicas na literatura que embasem o uso de parafusos de
interferência (metálicos ou bioabsorvíveis) para enxerto patelar na reconstrução de LCA.

3. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA

           A fixação com parafusos de interferência representa o método de fixação patelar
óssea de enxerto mais comumente utilizado. Normalmente, a fixação do enxerto é feita com
parafusos canulados, tanto na tíbia e quanto fêmur.  Estes parafusos são confeccionados em
metal (titânio) ou em material bio-absorvível (Ácido Poliláctico ou Poliglicólico) (figura 1).

A fixação do enxerto de tendão patelar com parafuso de interferência deve ser feita
com o parafuso paralelo ao enxerto, dentro do túnel ósseo. Deve-se usar parafuso canulado
para que com o uso de um fio guia, evite-se a colocação de parafusos divergentes ao
enxerto (figura 2). A boa qualidade do parafuso é importante para evitar que este corte a
porção tendinosa do enxerto. O tamanho do parafuso deve ser adequado ao diâmetro do
túnel e ao tamanho do bloco ósseo.



4. RESULTADOS DA BUSCA NA LITERATURA

Avaliações de tecnologias em saúde e recomendações nacionais e internacionais

• NICE (NHS – Inglaterra): Não foram encontradas.
• CCOHTA, NGC e HTA: Não foram encontradas.
• Diretrizes internacionais: Não foram encontradas.
• Diretrizes nacionais: Não foram encontradas.

Meta-análises e revisões sistemáticas: 1

Ensaios Clínicos Randomizados

Publicados posteriormente a meta-análise: 2

Incluídos na meta-análise de Jainandunsing et al (Cochrane 2004): 8

4.1 SÍNTESE DOS PRINCIPAIS ESTUDOS

4.1.1  Meta-análises e Revisões Sistemáticas

• Jainandunsing JS et al publicaram metanálise em 2004 com objetivo de comparar
implantes bioabsorvíveis aos não reabsorvíveis. Foram incluídos na revisão estudos
sobre diversos tipos de lesões e implantes, não sendo específico para cirurgias do
LCA. Estudos que avaliaram desfechos funcionais, infecção de ferida operatória e
outras complicações foram incluídos. Dos 31 estudos incluídos na análise, 8 ECR
ou quase-experimentos (Benedetto 2000; Fink 2000; Hackl 2000; Hofmann 2001;

1a 1b

Figura 1a: Parafusos de interferência  bio-absorvível e metálico.
Figura 1b: Utilização de parafuso bioabsorvível para fixação do tendão patelar na
reconstrução do LCA.



Imhoff 1997; Kotani 2001; McGuire 1999; Toljan 1996) estudaram lesões do LCA.
Não houve análise estratificada pelo tipo de doença. Não foi encontrada diferença
estatisticamente significativa entre os grupos quanto aos desfechos funcionais
(RR=0.82; IC 95% 0.60-1.11), infecções (RR=0.72; IC 95% 0.43-1.19) e outras
complicações (RR= 0.88; IC 95% 0.72-1.08). As taxas de reintervenção, incluindo
reintervenção para retirada de parafusos metálicos (RR=0.24; IC 95% 0.18-0.33)
foram inferiores em alguns grupos de pacientes tratados com implantes
bioabsorvíveis. Os autores concluem que não há diferença clinicamente significativa
entre os implantes metálicos ou bioabsorvíveis em relação a desfechos clínicos,
taxas de complicações ou taxa de infecção, embasados em dados de ensaios clínicos
randomizados. A menor necessidade de reintervenção, no entanto, faz com que a
tomada de decisão quanto ao material a ser utilizado deva levar em conta fatores
individuais do paciente, a natureza da lesão, considerações técnicas e a experiência
do cirurgião. Os autores também mencionam que devido ao fato de diferenças
clínicas relevantes não terem sido observadas entre os dois tipos de implantes, a
implementação dos materiais bioabsorvíveis dependerá grandemente dos benefícios
econômicos no curto e longo prazo associados ao seu uso.

Jainandunsing JS, van der Elst M, van der Werken CC. Bioresorbable fixation devices for
musculoskeletal injuries in adults (Cochrane Review). In: The Cochrane Library, Issue 1,
2006. Oxford: Update Software. A substantive amendment to this systematic review was
last made on 27 November 2004.

4.1.2  Ensaios Clínicos Randomizados

Serão descritos a seguir os dois ECR não incluídos na meta-análise de Jainandunsing por

terem sido publicados posteriormente a 2004 e os cinco ECR mais recentes publicados em

língua inglesa entre os oito incluídos na meta-análise.

• Drogset JO et al comparou em 2006 a biocompatibilidade dos parafusos de
interferência bioabsorvíveis (“polylactide”) com os parafusos metálicos para
fixação de enxerto do tendão patelar para reconstrução de LCA (n = 46 pacientes,
idade média = 26 anos). O fluido sinovial e plasma foram coletados no pré-
operatório e após 6 semanas em ambos os grupos. O plasma foi analisado através
dos marcadores inflamatórios C5a, IL-8 e SC5b-9 pelo método de ELISA após 1
ano da cirurgia. Não se observou diferenças estatisticamente significativas nos
marcadores inflamatórios avaliados entre os dois grupos.

Comentários: desfechos clínicos não foram avaliados. O pequeno tamanho da amostra

e a ausência da descrição do cálculo de tamanho de amostra aumenta a possibilidade

de que a não diferença encontrada possa ser devido a um erro beta.

Drogset JO, Grontvedt T, Jessen V, Tegnander A, Mollnes TE, Bergh K. Comparison of in
vitro and in vivo complement activation by metal and bioabsorbable screws used in anterior
cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy. 2006 May;22(5):489-96.



• Kaeding C et al publicaram em 2005 um ECR que comparou os parafusos de
interferência bioabsorvíveis com os metálicos utilizados para fixação de blocos
ósseos femural e tibial no terço médio de auto-enxertos de tendão patelar para
reconstrução de LCA. O estudo foi realizado por 2 cirurgiões em 2 hospitais
diferentes em cirurgias de reconstrução de LCA. No pré-operatório, os pacientes
foram randomizados para receber o parafuso de interferência de titânio ou
bioabsorvível. Os desfechos foram analisados através de dados subjetivos de
avaliação da atividade e escores internacionais de avaliação funcional do joelho. As
avaliações mais objetivas utilizaram o artromêtro (KT-1000), amplitude de
movimento, presença de efusão e complicações no intra e pós-operatório. As
medidas foram realizadas em 1 e 2 anos. A avaliação radiográfica foi realizada em
pelo menos 2 anos da realização da cirurgia e interpretada por 2 ortopedistas. Em 1
ano de acompanhamento (n = 97), dor foi relatada mais frequentemente entre os
pacientes que utilizaram os parafusos bioabsorvíveis (p = 0,03). Não foi verificada
diferença estatisticamente significativa em relação à amplitude de movimento (p =
0,45), nível de atividade (p = 0,83), edema com atividade (p = 0,95), desistência
parcial (p = 0,13) ou total (p = 0,31), efusões no joelho (p = 0,33) ou pelo
artrômetro (p = 0,53). No acompanhamento após dois anos (n = 65), maior número
de pacientes com os parafusos bioabsorvíveis relataram maior vigor em suas
atividades comparado aos pacientes do outro grupo (p = 0,02). Não foi verificada
diferença em relação aos demais desfechos. Não se encontrou diferença radiográfica
entre os grupos.

Comentários: os autores consideraram como amostra estudada somente os 97

pacientes que completaram 1 ano de seguimento, não informando o total de

pacientes randomizados para que se pudesse calcular o percentual de perdas nesse

primeiro ano. Já no seguimento de dois anos, ocorreram 33% de perdas em relação

ao primeiro ano. A não informação da amostra inicial e a quantidade de perdas

informada no segundo follow-up limitam em parte a valorização destes resultados.

Kaeding C, Farr J, Kavanaugh T, Pedroza A. A prospective randomized comparison of
bioabsorbable and titanium anterior cruciate ligament interference screws. Arthroscopy.
2005 Feb;21(2):147-51.

• Fink C et al comparou 40 pacientes que foram randomizados para fixação femural
com parafuso bioabsorvível e tibial com parafuso de titânio (grupo A - 20 pacientes)
ou fixação tibial e femural com parafusos de titânio (grupo B - 20 pacientes). Os
resultados clínicos (escores de Lysholm, IKDC e Tegner) e pelo artrômetro (KT-
1000) não apresentaram diferença estatisticamente significativa entre os grupos.
Não foram verificadas complicações entre os grupos. Foi utilizado a tomografia
computadorizada (TC) na primeira semana de pós-operatório, 6 semanas e em 2, 6,
12 e 24 meses no pós-operatório com a demonstração de imagem semelhante e com
uma degradação total do parafuso bioabsorvível em 12 meses no grupo A. Os
autores concluem que os parafusos bioabsorvíveis não foram associados com maior



número de complicações ou reação óssea em relação aos parafusos metálicos,
apresentando também equivalente eficácia de fixação. Comentam ainda que,
naquele momento, devido ao custo ser praticamente o dobro, é questionável sua
utilização naquele tipo de cirurgia.

Comentários: os autores consideram curto o tempo de seguimento (24 meses) para

conclusões definitivas sobre o papel dos parafusos bioabsorvíveis neste tipo de cirurgia.

Fink C, Benedetto KP, Hackl W, Hoser C, Freund MC, Rieger M. Bioabsorbable
polyglyconate interference screw fixation in anterior cruciate ligament reconstruction: a
prospective computed tomography-controlled study. Arthroscopy. 2000 Jul-Aug;16(5):491-
8.

• Benedetto KP et al publicou resultados preliminares de um ECR multicêntrico em
2000 em que comparou os parafusos bioabsorvíveis com os metálicos para
reconstrução de LCA. Um total de 124 pacientes foram operados, sendo que 113
seguiram em acompanhamento até 1 ano. As avaliações foram realizadas através da
história e exame físico, avaliação de escores de IKDC e medidas de artrometria do
joelho. Não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre os
grupos com relação aos escores de IKDC, sendo normal em 92% dos pacientes que
utilizaram os parafusos bioabsorvíveis e em 90% dos pacientes que utilizaram os
metálicos. A incidência de complicações no pós-operatório foi semelhante entre os
grupos.

Benedetto KP, Fellinger M, Lim TE, Passler JM, Schoen JL, Willems WJ. A new
bioabsorbable interference screw: preliminary results of a prospective, multicenter,
randomized clinical trial. Arthroscopy. 2000 Jan-Feb;16(1):41-8.

• McGuire DA et al comparou em 1999 a segurança e eficácia do parafuso de
interferência bioabsorvível com o metálico para recontrução de LCA. Um total de
204 pacientes foram randomizados para utilizar o parafuso bioabsorvível (n=103)
ou o metálico (n=101). O seguimento médio foi de 30 meses. Os escores de
Lysholm e de Tegner, frouxidão ligamentar por artrometria, dor, testes meniscais e
efusão articular não apresentaram diferenças estatisticamente significativas entre os
grupos. Não foi encontrado sinais radiográficos de alterações osteolíticas ou
reabsorção óssea nos pacientes que utilizam parafusos bioabsorvíveis. Doze
parafusos bioabsorvíveis quebraram durante a inserção, porém não houve
repercussão aos pacientes. Não foi verificada a ocorrência de complicações,
toxicidade, alergia ou reação inflamatória osteolítica nos grupos.

McGuire DA, Barber FA, Elrod BF, Paulos LE. Bioabsorbable interference screws for graft
fixation in anterior cruciate ligament reconstruction. Arthroscopy. 1999 Jul-Aug;15(5):463-
73.

• Kotani et al conduziu ECR em um centro japonês, no qual parafusos bioabsorvíveis
(PLLA) ou de titânio foram aplicados na reconstrução do ligamento cruzado



anterior. O estudo envolveu 46 pacientes randomizados para colocação de parafusos
bioabsorvíveis e 45 para colocação de parafusos de titânio. O seguimento médio foi
de 20-22 meses, não tendo sido observadas diferenças em desfechos funcionais ou
na taxa de complicações entre os grupos.

Kotani A, Ishii Y. Reconstruction of the anterior cruciate ligament using poly-l-
lactideninterference screws or titanium screws: a comparative study. Knee 2001;8:311-5.

• Hofmann et al randomizaram 30 pacientes com instabilidade agudo do joelho por
lesão traumática do LCA nas oito semanas anteriores. Todos pacientes foram
operados pelo mesmo cirurgião por técnica aberta. Foram avaliados após pelo
menos 2 anos a satisfação do paciente por questionário específico, resultados
funcionais por exame clínico e teste de Lachman controlado por ultrassonografia.
Os resultados encontrados foram iguais entre os grupos.

Hofmann GO, Wagner FD, Beickert R, Gonschorek O, Spacing D. Anterior cruciate
ligament reconstruction using patellar tendon autograft and bioresorbable interference
screws. European Journal of Trauma 2001;27(5):241-9.

5 BENEFÍCIOS ESPERADOS

Desfechos primordiais
Não foram observadas diferenças em desfechos funcionais ou taxas de

complicações.

Desfechos secundários
A taxa de reintervenção, especialmente para retirada de parafuso metálico é menor

em pacientes nos quais foi utilizado parafusos bioabsorvíveis.



6  INTERPRETAÇÃO E RECOMENDAÇÕES:

Não há evidências que demonstrem benefício clínico ou superioridade no uso de
parafusos bioabsorvíveis em substituição aos parafusos metálicos nas cirurgias
para reconstrução do Ligamento Cruzado Anterior do Joelho.

(Recomendação de Grau A)

Esta Recomendação está baseada nos resultados de uma meta-análise incluindo 8
ensaios clínicos e em outros 2 publicados posteriormente, nos quais não foi observada
diferença em desfechos funcionais ou na taxa de complicações entre pacientes nos
quais foram utilizados parafusos bioabsorvíveis ou metálicos.


