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MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 
 
Estratégia de busca da literatura e resultados 
 
1. Busca de avaliações e recomendações referentes para Instrumentação de Cirurgias de 
Coluna por Doenças Degenerativas 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) 

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

meta-análises identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). 
 
4. Na ausência de ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor evidência 

disponível: estudos não-randomizados ou não-controlados (PUBMED). 
 
5. Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e dentro 

das UNIMEDs de cada cidade ou região. 
 
 Foram considerados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação. 
Estudos pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou meta-análises não foram 
posteriormente citados separadamente, a menos que justificado. 
 
 Descreve-se sumariamente a situação clínica e a questão a ser respondida, discute-se os 
principais achados dos estudos mais relevantes e com base nestes achados seguem-se às 
recomendações específicas.  
 
 
Para cada recomendação, será descrito o nível de evidência que suporta a recomendação. 
 
Níveis de Evidência: 
 
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. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA 
 

Instrumentação em cirurgias ortopédicas é definida como o uso de materiais tais 
como, parafusos, placas, pinos, hastes, entre outros. Os diferentes tipos de materiais de 
fixação usados têm o objetivo de imobilizar as articulações vertebrais durante a fusão e, 
assim, facilitar a consolidação da fusão intervertebral reduzindo a dor, a incapacidade e o 
tempo de afastamento das atividades diárias após a cirurgia. Além disso, a instrumentação 
mantém a correção da deformidade e as curvaturas fisiológicas durante a consolidação da 
fusão. 

Estudos biomecânicos sugerem que os novos sistemas de fixação oferecem uma 
fixação superior, mas, em contrapartida, são tecnicamente mais difíceis de serem colocados 
e impõem maior risco neurológico e maior custo1. 
 O uso da instrumentação é bem estabelecido em diversos tipos de cirurgia de coluna 
relacionados à fratura, neoplasia ou infecção com destruição óssea. Devido à experiência 
aparentemente bem sucedida nestes casos, seu uso foi ampliado para doenças degenerativas 
da coluna, esperando-se que possa apresentar o mesmo perfil de benefício e segurança.  
         O dispositivo mais usado nas instrumentações de coluna por doença degenerativa é o 
parafuso aplicado no pedículo vertebral. A utilização de parafusos pediculares é de ampla 
experiência entre os europeus e teve rápida expansão nos EUA, mas ainda são objetos de 
importante controvérsia, estando submetidos a diversas restrições pelo Food and Drug 
Administration (FDA). A utilização de parafusos pediculares foi autorizada nos Estados 
Unidos como técnica suplementar nas fusões em casos de espodilolistese graus III e IV das 
vértebras L5-S1, espondilolistese degenerativa com déficit neurológico objetivo, fraturas, 
deslocamentos, escoliose, cifose, tumores e falha em fusão prévia (pseudoartrose).  

O uso dos parafusos pediculares no tratamento da doença discal degenerativa tem 
uma classe de recomendação ainda mais restrita. Na regulamentação do FDA está indicado 
que o implante de parafusos pediculares seja realizado somente por cirurgiões de coluna 
experientes e com treinamento específico devido as graves complicações potencialmente 
decorrentes do seu uso15. Além dessas situações, os parafusos vertebrais anteriores 
(cervicais, torácicos e lombares) podem ser utilizados também nos corpos vertebrais. 
Parafusos vertebrais posteriores têm se mostrando úteis no tratamento de fraturas e outras 
condições degenerativas da coluna. Acredita-se que os parafusos pediculares são muito 
eficazes no tratamento de fraturas da coluna lombar baixa, com alta porcentagem de fusões 
e baixa falha do material1.  
   
 
2. CONDIÇÃO CLÍNICA   
 

A incidência ao longo da vida de dor lombar chega a 60-70% de toda população, 
resultando em 2,8 consultas a profissionais da área por paciente afetado. Limitando os 
sintomas a dor de característica radicular, estima-se que 5% dos homens e 4% das mulheres 
sejam acometidos em algum momento da vida1. Apesar de ser uma condição muito 
prevalente, apenas pequena parte dos casos é considerada para cirurgia, seja pela 
intensidade ou pela persistência de sintomas após tratamento conservador. É muito ampla a 
variedade de diagnósticos diferenciais de dor lombar, porém em 80% não é encontrada uma 
causa precisa para o quadro. 



A condição clínica abordada nesta recomendação é a causada pelas doenças 
degenerativas da coluna. Os sintomas de apresentação incluem principalmente dor local ou 
irradiada para membros e alterações neurológicas por compressão de raízes nervosas. As 
causas e severidade são bastante variadas e há pouca correlação entre a intensidade do 
quadro e as alterações anatômicas ou radiológicas. As principais patologias serão 
sumariamente descritas abaixo, ainda que posteriormente serão abordadas em conjunto.  

Doença Degenerativa e Hérnia de Disco Intervertebral: a hérnia de disco 
sintomática pode ser encontrada em qualquer faixa etária, porém é mais comumente 
diagnosticada entre 35 a 45 anos. O tabagismo e o sedentarismo representam importantes 
fatores de risco para a degeneração e a hérnia do disco intervertebral. A região mais 
acometida é a lombo-sacral (dois terços dos casos), seguida pela coluna cervical. Quando o 
acometimento é lombo-sacral, a dor lombar costuma ocorrer associada a dor ciática típica, 
com sinal de Lasègue positivo em 98% dos pacientes e localização mais comum entre L4-
L5 a L5-S1. Em hérnias cervicais, a dor costuma ser mais intensa no pescoço, associada à 
cefaléia e com freqüente irradiação da dor, com ou sem parestesias, para o braço. Os 
segmentos cervicais mais comprometidos são C5, C6 e C7.  
            Espondilolistese é o deslizamento para frente de uma vértebra sobre outra. A 
espondilólise é a presença de um defeito ósseo na parte interarticular que pode provocar a 
espondilolistese. Pode ser classificada em: Tipo I e II (pacientes jovens), Tipo III 
(degenerativa, presente em pacientes idosos), Tipo IV (traumática) e Tipo V (neoplasia) 
(ver ANEXO I para classificação de Wiltse, Newman e Macnab). O quadro apresenta-se 
por dor nas costas, claudicação neurogênica, radiculopatia e, raramente, disfunção vesical 
ou intestinal.  
 Espondilose Cervical é um processo generalizado de acometimento de toda a coluna 
cervical relacionada à degeneração crônica do disco. Acredita-se que 90% dos homens 
acima dos 50 anos e mulheres a partir dos 60 anos já tenham sinais de degeneração da 
coluna cervical através de radiografias. Mielopatia e radiculopatia podem ocorrer 
secundárias ao quadro. A mielopatia cervical representa a forma mais comum de 
comprometimento medular em pessoas com mais de 55 anos, sendo duas vezes mais 
comum entre homens. O sintoma típico da espondilose cervical é cefaléia occipital com 
irradiação para região frontal, pior durante a manhã com melhora progressiva ao longo do 
dia. 
            Estenose Degenerativa de Coluna é qualquer processo que promova o estreitamento 
do canal vertebral, dos recessos laterais ou do forame intervertebral que resulte em 
compressão de elementos neurais. O saco tecal pode ser comprimido ou obliterado por 
protrusões discais, osteófitos ou pelo ligamento flavum hipertrofiado. A forma degenerativa 
acomete indivíduos idosos, sendo mais prevalente entre os homens. Os sintomas podem 
variar de dor lombar a distúrbios em extremidades inferiores, como a claudicação 
intermitente neurogênica. A dor lombar é difusa, episódica e está relacionada ao 
movimento.  
 Instabilidade de Coluna Secundária a Doença Discal Degenerativa  é definida 
como uma diferença de alinhamento maior de 5mm na coluna lombar ou torácica, ou uma 
diferença angular entre dois segmentos adjacentes maior de 11° de L1 para L5 ou maior de 
15° entre L5-S1 comparada a L4-L5. A correlação entre os sintomas e os achados 
anatômicos é especialmente pobre nesta condição e, até por esse motivo, os critérios para 
definição e a importância clínica dessa entidade permanecem sendo controversos. 
 



3. COMPLICAÇÕES RELACIONADAS AO PROCEDIMENTO 
 

O uso dos parafusos pediculares está associado a algumas complicações específicas. 
Em estudo de Lonstein18 com 4790 parafusos pediculares colocados em 915 pacientes, as 
complicações mais frequentes foram: penetração do córtex do pedículo (2,2%), penetração 
no córtex anterior do corpo vertebral (2,8%), irritação da raiz nervosa pelo parafuso (1%) e 
quebra do parafuso (0,5%). O problema mais comum no pós-operatório foi dor de início 
tardio (23%) associada à pseudoartrose ou aos próprios parafusos, necessitando remoção do 
material implantado.2 

   
4. RECOMENDAÇÃO QUANTO À INSTRUMENTAÇÃO DE CIRURGIA DE 
COLUNA POR DOENÇAS DEGENERATIVAS 
 
4.1 Objetivo 
Determinar se há evidências que suportem a instrumentação no tratamento cirúrgico de 
doenças degenerativas da coluna. 
 
4.2 Resultados 
Serão descritas as 4 meta-análises ou revisões encontradas e breve síntese dos ECR 
considerados mais relevantes, incluindo um ECR publicado em 2005 e não incluído nas 
meta-análise. Os artigos foram divididos entre os relativos a coluna cervical ou demais 
segmentos da coluna. 
 
4.2.1 Coluna lombar e lombo-sacra 

4.2.1.1 Avaliações de tecnologias em saúde, revisões sistemáticas e 
recomendações nacionais e internacionais: 

• Não foi encontrada. 
 
 4.2.1.2 Meta-análises/Revisões Sistemáticas 

• Revisão sistemática e meta-análise conduzida por Martin et al17 teve o objetivo 
de avaliar o manejo cirúrgico da espondilolistese degenerativa lombar. Após 
minuciosa busca da literatura, incluiu 13 estudos que avaliaram um total de 578 
pacientes. Oito estudos abordam a comparação entre fusão vs. descompressão e 
não serão abordados nesta revisão. 
 Seis estudos avaliaram cirurgia com vs. sem instrumentação, sendo três 
ensaios clínicos randomizados (ECR) (n=102) (Fischgrund,19978; France,199911; 
Bridwell,199319) e três estudos observacionais (n=159) (Kakiuchi, 1998; 
Mochida,1999; Kimura, 2001). O grau de espondilolistese, assim como o método 
de instrumentação variou dentro e entre os estudos. Na maior parte dos casos a 
técnica de fusão posterolateral foi a utilizada. Quanto a qualidade dos estudos, 
apenas um dos ECR usou um método adequado de randomização e sigilo de 
alocação (Fischgrund et al). Os estudos observacionais não descrevem claramente 
tratar-se de amostras consecutivas, no entanto, definem o período de tempo no qual 
foi captada a amostra. Nenhum estudo descreve cegamento de pacientes ou dos 
avaliadores do desfecho. 
 Os principais desfechos avaliados na meta-análise foram: 



1) “Desfecho clínico satisfatório”: a probabilidade de alcançar resultado clínico 
satisfatório não foi diferente entre os grupos com ou sem instrumentação 
(RR=1,19; IC95% 0,92-1,54). Houve importante heterogeneidade entre os 
resultados dos estudos para este desfecho, sendo que o estudo de maior 
qualidade metodológica (Fischgrund et al), que não mostrou diferença entre os 
grupos foi o responsável pela maior parte da heterogeneidade.  

2) “Fusão sólida”: pacientes tratados com instrumentação apresentaram maior 
probabilidade de alcançar fusão considerada sólida (RR=1,67; IC95% 1,07-
1,75). Também foi observada marcada heterogeneidade entre os resultados, 
entretanto, esta variação foi atribuída a diferentes forças entre a associação 
instrumentação-fusão, e não no sentido da associação, que favoreceu a 
instrumentação em todos os estudos. 

3) Necessidade de reintervenção cirúrgica: não houve diferença estatisticamente 
significativa entre os grupos (RR=1,86; IC95% 0,41-8,46) 

 
 Os autores concluem que as evidências disponíveis não demonstram 
benefício em desfechos clínicos da fusão com instrumentação em relação à fusão 
sem instrumentação. Entretanto, há evidências razoáveis indicando maior chance 
de alcançar fusão sólida nos pacientes tratados com instrumentação. Os autores 
destacam que a qualidade dos estudos disponíveis é em geral baixa, e sem 
seguimento em longo prazo.  
  
• Na meta-análise da Cochrane3, desenvolvida por Gibson, JN et al, e publicada 
em 2005, foram avaliadas as evidências sobre o manejo cirúrgico das patologias 
degenerativas da coluna lombar (espondilose lombar ou doença discal 
degenerativa). Dos 31 estudos localizados, em 17 a randomização não foi 
adequada ou não foi descrita. Em 18 estudos houve seguimento acima dos dois 
anos (mínimo considerado aceitável para este tipo de patologia). Boa parte dos 
estudos fornece resultados de desfechos cirúrgicos, ao invés de clínicos. Sendo que 
nos estudos que forneceram desfechos clínicos, a maioria foi medida em escalas 
brutas de 3 ou 4 pontos. Em somente 11 estudos foi avaliada dor nas costas, e em 
nove avaliada funcionalidade em escala já validada. Em 14 ensaios, bastante 
heterogêneos em termos de patologia, técnica cirúrgica e desfechos, foi avaliado o 
papel da instrumentação na fusão de coluna. Nesses estudos foram incluídos 
pacientes com dor lombar por patologias variadas (doença discal degenerativa, 
espondilolistese degenerativa, espondilolistese ístmica, estenose de canal e falha 
em cirurgia prévia). Somente 1 estudo incluído analisou separadamente os 
resultados dos pacientes com dor por doença discal degenerativa. 

Nos oito estudos que avaliaram diretamente a instrumentação na fusão 
póstero-lateral, 95% dos pacientes foram seguidos por 16 meses a 4,5 anos (média 
de 28 meses). Na meta-análise destes estudos observou-se melhora na taxa de 
fusão favorecendo a instrumentação (OR=0,43, IC95%0,21-0,91). No entanto, os 
estudos fornecem evidências de que a instrumentação não proporciona benefício 
em desfechos clínicos (OR=0,64, IC95% 0,35-1,17). 

Em outros 4 estudos foram comparadas diversas combinações de fusão 
anterior, posterior ou combinada, com ou sem instrumentação. Em 3 estudos não 
houve diferença em desfechos clínicos (Schofferman 2001, Kitchel 2002, Sasso 



2004). Em um dos estudos (Christensen 2002) que comparou 2 métodos de 
instrumentação mostrou maior taxa de fusão (90% vs. 80%) e menor re-
intervenção (7% vs. 22%), favorecendo o uso de dispositivo intersomáticos de  
fibra de carbono em relação a fusão com instrumentação de Cotrel-Dubousset. 
Devido a extrema heterogeneidade destes estudos não pode ser realizada análise 
conjunta dos resultados. 

Conclusões dos autores: apesar da melhora metodológica dos estudos 
publicados recentemente, entre os 15 que de alguma forma abordam 
instrumentação, raros estudos têm como desfecho principal a melhora dos 
sintomas do paciente e poucos têm seguimento de longo prazo adequado. Além 
disso, muitos têm baixa qualidade metodológica. Apesar dessas limitações, os 
autores concluem que há forte evidência, a partir de 8 estudos, de que a 
instrumentação não melhora desfechos clínicos, apesar de alguma melhora na taxa 
de fusão. As evidências disponíveis não permitem conclusões sobre morbidade ou 
complicações relativas a este tipo de procedimento e tampouco permitem análises 
do benefício de qualquer técnica ou material específico de instrumentação para 
determinada patologia (análises de subgrupos). 

 
• Niggemeyer O et al5 publicaram em 1997 uma meta-análise na qual avaliaram 
os dados da literatura entre 1975 e 1995, comparando três procedimentos 
cirúrgicos para estenose degenerativa de coluna lombar (descompressão, 
descompressão e fusão sem instrumentação e descompressão e fusão com 
instrumentação). Foram selecionados 30 estudos com um total de 1668 pacientes. 
Em pacientes com estenose de coluna lombar degenerativa com até 8 anos de 
sintomas, a descompressão sem fusão apresentou melhores resultados. Em 
pacientes com mais de 15 anos de evolução, a descompressão com fusão 
instrumentada foi o procedimento mais bem sucedido. Segundo os autores, a 
análise global dos desfechos, permite concluir que a descompressão isolada 
representa o procedimento cirúrgico de maior sucesso terapêutico com menor 
número de complicações quando o diagnóstico correto é feito e a cirurgia 
conduzida nos primeiros anos de doença. 

 
• Outra revisão sistemática foi publicada em 2004 por Bono et al4, mais ampla, 
porém menos rígida do que a da Cochrane. Este estudo incluiu na avaliação 
também estudos não randomizados. As conclusões dos autores são bastante 
semelhantes às expostas acima, ou seja, a instrumentação parece melhorar 
discretamente a taxa geral de fusão, porém sem melhora em desfechos clínicos. 
Destacam, no entanto, que a precariedade das informações disponíveis até o 
momento não permite avaliar se algum subgrupo ou se alguma técnica em especial 
é benéfica. Os autores referem que um estudo com uso de espaçador 
interespinhoso apresentou resultados promissores. 

 
 
  4.2.1.3 Ensaios clínicos randomizados (ECR) 

• O SSTG6 (Spine Stabilization Trial Group) comparou a efetividade da 
estabilização cirúrgica (fusão da coluna) à reabilitação intensiva em pacientes com 



dor lombar crônica. 349 pacientes entre 18-55 anos com dor lombar crônica de 
pelo menos 1 ano de duração e potenciais candidatos à cirurgia foram incluídos. A 
técnica cirúrgica a ser utilizada ficou a critério do cirurgião, assim como o uso ou 
não de instrumentação. Os desfechos primários foram avaliados pelo índice 
Oswestry e pelo Teste de Caminhada e o secundário pelo instrumento SF-36. O 
único desfecho com diferença estatisticamente significativa foi pelo índice 
Oswestry de – 4,1 (95% IC –8,1 a –0,1,  p=0,045) em favor do tratamento 
cirúrgico. O estudo não fornece dados comparativos entre técnicas cirúrgicas.  

 
• Brox IJ et al7 compararam a efetividade da fusão lombar instrumentada com 
uma intervenção cognitiva de exercícios em pacientes com dor lombar crônica e 
degeneração de disco. Foram randomizado 64 pacientes com 25-60 anos com dor 
lombar crônica de pelo menos 1 ano com evidência de degeneração de L4-L5 e/ou 
L5-S1 através de exame radiográfico para o grupo que realizou fusão lombar 
posterior com parafusos transpediculares e fisioterapia pós-operatória ou 
intervenção cognitiva (palestras com estímulo à atividade física) e exercícios (3 
sessões diárias de exercícios por 3 semanas). O Oswestry Disability Index 
apresentou uma diferença média entre os grupos de 2,3 (-6,7 a 11,4, p=0,33). 
Melhora da dor, uso de analgésicos, angústia emocional, satisfação com a vida e 
retorno ao trabalho não foram diferentes. O índice de sucesso analisado por 
avaliador externo foi de 76% no grupo da intervenção cognitiva versus 70% após 
cirurgia. 

 
• Em um estudo randomizado8 foi avaliada a utilização de uma instrumentação 
pedicular em pacientes que realizaram laminectomia descompressiva e artrodese 
com espodilolistese degenerativa e estenose de coluna. 76 pacientes foram 
randomizados para instrumentação versus sem instrumentação e acompanhados 
por 2 anos. Desfechos clínicos excelentes ou bons foram encontrados em 76% 
pacientes sem instrumentação e em 85% com instrumentação (p=0,45). A 
artrodese foi bem sucedida em 82% que foram instrumentados e em 45% dos não 
instrumentados (p=0,0015). Portanto, a utilização desses parafusos aumentou o 
índice de fusão, porém sem melhora clínica. 

 
• Christensen BF et al avaliaram os efeitos em longo prazo da utilização de 
parafusos pediculares para a fusão posterolateral da coluna com um seguimento de 
5 anos em estudo randomizado. De 1992 a 94, 129 indivíduos foram 
randomizados para não utilizar instrumentação ou para utilizar os parafusos. 
Durante os 5 anos de acompanhamento, 25% do grupo com instrumentação foi re-
operado enquanto que essa taxa foi de 14% no grupo não instrumentado (p<0,03). 
Não houve diferença estatisticamente significativa entre os grupos quanto a 
desfechos funcionais (avaliado pelo Dallas Pain Questionnaire e Low Back Pain 
Rating Scale), capacidade de trabalhar e satisfação pessoal. Nos subgrupos de 
pacientes com espodilolistese ístmica houve melhores desfechos com a fusão não 
instrumentada (p<0,03). Entretanto, em pacientes com instabilidade primária 
degenerativa a instrumentação foi benéfica (p<0,02). 
 



• Thomsen K et al10 avaliaram o efeito da instrumentação com parafusos em 
relação a desfechos funcionais e ao índice de fusão lombar posterolateral em um 
estudo randomizado. 130 pacientes com dor lombar crônica por espondilolistese 
ou instabilidade segmentar degenerativa secundária foram acompanhados por 1 e 
2 anos após a cirurgia. O índice de fusão foi avaliado através das radiografias, o 
qual não apresentou diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Os 
desfechos funcionais (avaliados pelo Dallas Pain Questionnaire) e de satisfação 
dos pacientes (82% no grupo instrumentado versus 74% no grupo não 
instrumentado) também não foram estatisticamente diferentes. Em relação às 
atividades diárias, o grupo que foi instrumentado mostrou-se significativamente 
superior (p<0,05). A instrumentação aumentou significativamente o tempo de 
cirurgia, perda de sangue e reintervenção precoce. O estudo conclui que não se 
justifica a utilização de parafusos isolada ou associada à fusão lombar 
posterolateral. 

 
• France JC et al11 avaliaram a fusão lombar posterolateral com ou sem a 
instrumentação de parafusos pediculares em um estudo randomizado. A avaliação 
foi realizada através de radiografias e questionários em 6 semanas, 6 meses, 1 ano 
e 2 anos após a cirurgia. Não houve diferença estatisticamente significativa quanto 
aos desfechos relatados pelos pacientes (alívio da dor, uso de medicação, retorno 
ao trabalho e satisfação global com a cirurgia). Houve uma pequena diferença 
(não significativa) nas radiografias em relação ao aumento do índice de fusão no 
grupo com instrumentação. 

 
• Fritzell et al16 realizaram ensaio clínico com objetivo de comparar 3 técnicas 
cirúrgicas (1 sem instrumentação e 2 com instrumentação) e o manejo clínico para 
o tratamento de pacientes com dor lombar crônica grave. 294 indivíduos foram 
randomizados e seguidos por pelo menos dois anos. O principal desfecho foi 
redução de dor e incapacidade. As três técnicas cirúrgicas mostraram melhores 
resultados do que o manejo clínico, entretanto, não foi observada diferença entre 
as técnicas. Os autores concluem que não há motivos evidentes para deixar de 
usar a técnica cirúrgica menos dispendiosa – fusão posterolateral sem fixação 
interna. 

 
• Bridwell et al19 avaliaram 44 pacientes com espondilolisteses degenerativa 
submetidos a cirurgia em três diferentes grupos: sem fusão (n=9), com fusão e 
sem instrumentação (n=11) e com fusão e instrumentação (24 pacientes). Não foi 
descrito o método de randomização. Os autores observaram maior taxa de fusão 
sólida entre os pacientes submetidos a fusão com instrumentação. Não foram 
encontradas diferenças em desfechos clínicos entre os grupos. 

 
• Hallet et al 20 randomizaram para cirurgia de descompressão somente (grupo 1) 
ou descompressão com instrumentação (grupo 2) ou descompressão com 
instrumentação e fusão transforaminal 44 pacientes sem resposta após tratamento 
fisioterápico. Funcionalidade, qualidade de vida e dor foram avaliados antes e 1, 2 
e 5 anos após a cirurgia. Os principais resultados mostraram resolução ou melhora 



ao menos moderada da dor em 82% dos pacientes. Após dois anos de 
seguimentos, nos pacientes do grupo 1, houve melhora nos dois escores de 
funcionalidade utilizados. Nos pacientes do grupo 2, a melhora foi observada 
apenas em um dos escores. No seguimento de cinco anos, apesar de todos 
pacientes terem alcançado alguma melhora em todas as escalas (de dor, qualidade 
e funcionalidade), somente os pacientes do grupo 1 alcançaram melhora 
estatisticamente significativa em todas as escalas. Não houve diferença entre os 
valores dos escores entre os grupos. Os autores concluem que a grande maioria 
dos pacientes melhoram em cinco anos com qualquer dos procedimentos 
propostos, entretanto, que procedimentos mais complexos parecem não oferecer 
benefícios adicionais. 

• Brox et al 21 avaliaram exclusivamente pacientes com dor lombar após 
tratamento cirúrgico para hérnia lombar. Sessenta pacientes com dor pós-
operatória crônica foram randomizados para fusão lombar com instrumentação ou 
terapia cognitiva e exercícios. O principal desfecho do estudo foi melhora na 
escala Oswetry Disability Index, no qual foi observado melhora de 47 para 38 
pontos com a cirurgia, e de 45 para 32 pontos com o manejo não cirúrgico. A taxa 
global de sucesso dos tratamentos foi, respectivamente, de 50% com cirurgia e 
48% com terapia e exercícios. Os autores concluem que, neste grupo de pacientes, 
a cirurgia com instrumentação não oferece benefício. 

• Ekman et al22 avaliaram 111 pacientes com espondilolistese ístmica para um ano 
de um programa de exercícios (grupo 1), cirurgia com fusão sem instrumentação 
(grupo 2), ou cirurgia com fusão e instrumentação (grupo 3). Foram estudados os 
101 pacientes (91%) com seguimento mínimo de 5 anos quanto a dor, 
funcionalidade e qualidade de vida. Os resultados mostraram melhora na dor e 
funcionalidade em ambos grupos cirúrgicos, sem que tenha sido observada 
diferença entre o grupo com ou sem instrumentação. Pacientes submetidos ao 
manejo conservador, alcançaram melhora na dor, mas não nos escores de 
funcionalidade. Entre os pacientes tratados cirurgicamente, 76% referiram estar 
melhor ou muito melhor, enquanto que o mesmo desfecho foi visto em 50% dos 
pacientes não operados (p=0,015). A qualidade de vida avaliada pelo SF-36 não 
foi diferente nos três grupos estudados. Os autores concluem que a fusão 
posterolateral (com ou sem instrumentação) melhora, ainda que modestamente, a 
evolução ao longo prazo de pacientes com espondilolistese ístmica em relação aos 
pacientes tratados somente com exercícios. 

 
 
4.2.1.4 Estudos de análise econômica 

• Katz, JN et al12 avaliou a laminectomia lombar isolada ou artrodese com ou sem 
instrumentação na estenose de coluna lombar degenerativa em um estudo de 
coorte multicêntrico. Foram acompanhados 277 pacientes submetidos à cirurgia 
por estenose degenerativa de coluna lombar por 8 diferentes cirurgiões em 4 
diferentes centros. Destes, 37 tiveram cirurgia para artrodese não instrumentada e 
41 instrumentada. Artrodese não instrumentada esteve associada a um maior 
alívio da dor lombar em 6 meses (p=0,004) e 24 meses (p=0,01). Não houve 
diferença estatística quanto à capacidade de caminhar, status de saúde, dor na 



perna e satisfação com a cirurgia. Os custos hospitalares médios da laminectomia 
isolada foram de US$12.615, artrodese não instrumentada de US$18.495 e 
artrodese instrumentada de US$25.914, com p=0,0001. 
 
• Kuntz KM et al13 realizou um estudo de custo-efetividade sob a perspectiva da 
sociedade, avaliando laminectomia isolada e laminectomia associadas à fusão 
lombar, instrumentada ou não, em pacientes com espondilolistese e estenose de 
coluna. A laminectomia  com fusão não instrumentada tem um custo adicional de 
US$56.500 por ano de vida ajustado a qualidade (QALY)i em relação a 
laminectomia sem fusão. A custo-efetividade da fusão instrumentada comparada a 
fusão não instrumentada foi de US$3.112.800/QALY. No entanto, este valor foi 
extremamente suscetível a variação, na análise de sensibilidade, na dependência 
da proporção de pacientes que apresentassem alívio dos sintomas após fusão fosse 
alterado. Neste caso a relação custo-efetividade adicional da fusão instrumentada 
poderia ser reduzido para US$82.400/QALY. Mesmo assim, a fusão 
instrumentada permaneceu com uma relação custo-efetividade bastante 
desfavorável. 

 
 
4.2.2 Coluna Cervical 

 
4.2.2.1 Avaliações de tecnologias em saúde, revisões sistemáticas e 

recomendações nacionais e internacionais: 
• Não foi encontrada. 

  
4.2.2.2 Meta-análise 
• Meta-análise da Cochrane14 abordou especificamente o método de fusão 
intervertebral cervical em pacientes com doença discal degenerativa (espondilose 
cervical). Foram selecionados 14 estudos envolvendo 939 pacientes. Dentre os 
métodos comparados, a única comparação envolvendo algum tipo de instrumental 
foi a que demonstrou que cirurgias que utilizaram auto-enxertos tiveram uma 
melhor chance de fusão do que aquelas que utilizaram dispositivo intersomáticos, 
no entanto, desfechos clínicos não foram comparados. Os autores enfatizam nas 
conclusões que a baixa qualidade dos estudos disponíveis impede conclusões 
extensas, não sendo possível afastar a superioridade ou inferioridade de um 
método sobre outro. 
 

4.2.2.3 Ensaio Clínico Randomizado 
 Não foram localizados ECR comparando instrumentação e não 

instrumentação em cirurgia por doença degenerativa cervical. 
                                                 
i QALY (quality adjusted life years) = AVAQ (anos de vida ajustados por qualidade). Medida de desfecho 
freqüentemente usada em estudos de custo-efetividade. Tem o objetivo de valorizar não apenas o tempo a 
mais de vida que determinada tecnologia em saúde proporciona em relação à outra, mas também a qualidade 
desse aumento de vida. Convencionalmente, tem sido calculado multiplicando-se o valor da qualidade de vida 
em um determinado estado de saúde pela duração daquele estado. Por exemplo: aumento de vida de 10 anos, 
porém com dor, estabelecida em instrumentos específicos como igual a 0,7, corresponderia a 0,7x10anos= 7 
QALY; já os mesmos 10 anos com uma dor maior poderiam ser calculados como: 0,5 x 10 anos=5 QALY. 



 
4.2.2.4 Estudos não randomizados 
• Samartzis et al 14 analisou retrospectivamente 69 pacientes consecutivos que 

realizaram fusão cervical anterior de um nível com objetivo de avaliar o benefício 
da instrumentação. Taxas de fusão de 100% e 90,3% foram encontradas nos 
pacientes não instrumentados e instrumentados, respectivamente. Os autores 
concluem que a fusão óssea pode ser adequadamente alcançada sem fixação, 
evitando os riscos relacionados a instrumentação. 

• Series de casos relatando bons resultados e baixos índices de complicações 
foram localizadas, porém não serão individualmente descritas. 

 
  
5. BENEFÍCIOS ESPERADOS 
 

5.1 Redução de mortalidade geral: 
 Nenhum estudo avaliou mortalidade como desfecho. 
 

5.2 Redução de mortalidade perioperatória (30 dias), mortalidade por causa 
específica, tempo de internação em CTI, tempo de internação e necessidade de 
transfusão de sangue: 
 Em um estudo a instrumentação esteve associada a um maior tempo cirúrgico, 
maior sangramento e necessidade de reintervenção10. 
  

5.3 Outros desfechos clínicos (diminuição de dor, precocidade em retorno ao 
trabalho ou às atividades diárias) 

As meta-análises e a maioria dos ECR não mostraram diferenças clínicas relativas a 
instrumentação. Em um ECR, na análise do subgrupo de pacientes com instabilidade 
primária degenerativa de coluna, a instrumentação mostrou-se superior9. 
   
 
6. CAPACIDADE DE GENERALIZAÇÃO DOS RESULTADOS 
 

Foram revisadas as evidências relativas a patologias degenerativas de coluna. Sendo 
assim, estas recomendações não se aplicam às cirurgias por trauma, tumores ou doenças 
infecciosas com destruição óssea (tuberculose, por exemplo). 
 Os estudos realizados até o momento são bastante heterogêneos em relação às 
patologias incluídas, técnica cirúrgica e tipo de instrumental utilizado. 
 Os dispositivos intersomáticos (cages ou cilindros de fusão) são uma tecnologia 
mais recente, usada em artrodeses intersomáticas. Este dispositivo não foi avaliado 
especificamente nesta recomendação. Nos estudos em que os dispositivos intersomáticos 
foram considerados juntamente com as demais formas de instrumentação, não houve 
benefício na análise geral dos resultados, conforme já mencionado. Provavelmente, com a 
publicação de novos estudos, poderá ser necessária a avaliação específica deste tipo de 
tecnologia. 
 



 
7. Interpretação e Recomendações 
 

1) As evidências disponíveis não embasam o uso da instrumentação nas cirurgias por 

doenças degenerativas de coluna lombar e lombo-sacra. 

 Esta recomendação baseia-se na ausência de benefício clínico em diversos ensaios 

clínicos randomizados e meta-análises. As evidências de benefício radiológico (índices 

de fusão intervertebral) favoráveis à instrumentação, não se traduziram, até o 

momento, em benefício clínico aos pacientes.  

(Grau de Recomendação: B) 
 
 
2) Pela ausência de evidências contundentes favoráveis ou contrárias à instrumentação, 

e baseado na opinião de especialistas, esta técnica pode ser considerada como opção 

para: 1)Reparo de pseudoartroses; 2)Recidiva de hérnia discal com instabilidade no 

nível de cirurgia prévia; 3)Fusão adjacente a uma artrodese lombar prévia. 

4)Escoliose degenerativa associada a estenose de canal. 

 (Grau de Recomendação: C) 
 
3) Não há evidências disponíveis de boa qualidade sobre a segurança ou efetividade da 

instrumentação nas doenças degenerativas da coluna cervical. 

 
 
 
Comentário geral relativo à atualização da Recomendação: 
 
Em relação à recomendação realizada em agosto de 2005, a atual recomendação incluiu 4 

ensaios clínicos randomizados e 1 recente meta-análise. Alguns dos novos estudos 

publicados abordaram especificamente a cirurgia de fusão com e sem instrumentação, não 

tendo sido possível observar benefício em desfechos clínicos com o uso da instrumentação. 

Sendo assim, decidiu-se pela manutenção das recomendações já vigentes.  

Apesar do maior número de ensaios clínicos avaliados, foi mantido o grau de 

recomendação B para a recomendação “1” devido às limitações metodológicas dos estudos 

disponíveis. 
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ANEXO I  

Classificação de Wiltse, Newman e Macnab das Espondilolisteses  
Tipo I. Displásica: Anormalidade congênitas do segmento sacral superior ou L5 permitindo 
o deslizamento de L5 sobre S1. 

Tipo II. Ístmica: defeito na pars interarticularis permitindo o deslizamento para frente de  
L5 sobre S1. São reconhecidos três tipos de espondilolistese ístmica: 

Lítica: fratura por estresse da pars interarticularis 

Alongada com pars interarticularis intacta 

Fratura aguda da pars interarticularis 

Tipo III. Degenerativa: resulta da instabilidade intersegmentar de longa duração com 
subsequente remodelação dos processos articulares do nível envolvido 

Tipo IV. Traumática: Resulta de fraturas da fratura óssea outra que não a pars 
interarticularis, como o pedículo, lâmina ou facetas. 

Tipo V. Patológica: Resulta de doença óssea localizada ou generalizada, com 
enfraquecimento da estrutura óssea, como, por exemplo, osteogênese imperfeita. 

Figura 1 Cinco tipos de espondilolistese: tipo I, displásica; tipo II, ístmica; tipo III, 
degenerativa; tipe IV, traumática; tipe V, patologica. (retirado de Hensinger RN: Instr 

ourse Lect 32:132, 1983.) 

 


