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Cronograma de Elaboração da Avaliação 
 

  
Reunião do Colégio de Auditores: escolha do tópico para avaliação e perguntas a serem 

respondidas. 

  
Início dos trabalhos de busca e avaliação da literatura. 

Análise dos trabalhos encontrados e elaboração do plano inicial de trabalho. 

Reunião da Câmara Técnica de Medicina Baseada em Evidências para análise da literatura 

e criação da versão inicial da avaliação. 

Elaboração do protocolo inicial da Avaliação. 

  
Reunião da Câmara Técnica com Médico Especialista e Auditor para apresentação dos 

resultados e discussão. 

  
Revisão do formato final da avaliação: Câmara Técnica, Médico Especialista e Auditor. 

  
Encaminhamento da versão inicial das Recomendações para os Médicos Auditores e 

Cooperados. 

  

Apresentação do protocolo na reunião do Colégio de Auditores. 

  
Encaminhamento e disponibilização da versão final para os Médicos Auditores e Médicos 

Cooperados. 



MÉTODO DE REVISÃO DA LITERATURA 
Estratégia de busca da literatura e resultados 

Busca de avaliações e recomendações referentes ao uso da estabilização dinâmica no 

tratamento de doenças osteodegenerativa da coluna lombar 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) 

  

1. Busca de revisões sistemáticas e meta-análises (PUBMED, Cochrane e Sumsearch). 

2. Busca de ensaios clínicos randomizados (ECRs) que não estejam contemplados nas 

avaliações ou meta-análises identificadas anteriormente (PUBMED e Cochrane). 

Havendo meta-análises e ensaios clínicos, apenas estes estudos serão contemplados. 

Na ausência de ensaios clínicos randomizados, busca e avaliação da melhor 

evidência disponível: estudos não-randomizados ou não-controlados. 

3. Identificação e avaliação de protocolos já realizados por comissões nacionais e 

dentro das UNIMEDs de cada cidade ou região. 

 

 Serão considerados os estudos metodologicamente mais adequados a cada situação. 

Estudos pequenos já contemplados em revisões sistemáticas ou meta-análises não serão 

posteriormente citados separadamente, a menos que justificado. 

 

Apresentação da Recomendação: 

 Descreve-se sumariamente a situação clínica, a tecnologia a ser estudada e a questão a 

ser respondida, discutem-se os principais achados dos estudos mais relevantes e com base 

nestes achados seguem-se as recomendações específicas. Quando necessários são anexados 

classificações ou escalas relevantes para utilização mais prática das recomendações. 

 Para cada recomendação, será descrito o nível de evidência que suporta a 

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: Doença Degenerativa da Coluna Lombar 
Dor lombar crônica é resultado geralmente de alterações degenerativas que 

podem afetar em algum grau indivíduos de meia idade, causando desidratação dos 

discos intervertebrais, redução da altura do disco intervertebral e artrose das facetas 

articulares. Acredita-se que a dor lombar possa advir de movimentos anormais menores 

em articulações afetadas e possa ser agravada por atividades normais1.  

A dor lombar aguda pode ser tratada com relaxantes musculares ou analgésicos. 

Educação postural, mudanças no estilo de vida, perda de peso e atividade física podem 

ser necessários. Infiltrações locais com corticóide são possibilidades terapêuticas1.  

Para casos de dor lombar crônica incapacitante e refratária a medidas conservadoras 

a cirurgia pode ser apropriada e inclui uma variedade de técnicas cirúrgicas que 

objetivam imobilizar segmentos dolorosos através de fusão óssea. A cirurgia de fusão 

espinal não pode ser revertida e cargas anormais podem causar problemas futuros em 

discos adjacentes. A literatura é bastante controversa quanto a eficácia da cirurgia de 

fusão lombar como tratamento para alterações degenerativas da coluna lombar.  A 

inserção de uma prótese de disco intervertebral também é uma alternativa que vem 

sendo considerada
1
.  

 

 
2. Estabilização Dinâmica da Coluna Lombar 

A estabilização dinâmica da coluna lombar é uma alternativa para manter 

controlado o movimento e a transmissão de carga de um segmento espinal móvel 

sem a necessidade de fusão óssea. Os sistemas pretendem restringir o movimento na 

direção que produz dor, mas permitir a mobilidade nas outras direções1. 

Vários dispositivos com diferentes princípios biomecânicos vêm sendo 

investigados. O ligamento de Graf consiste em cordas sintéticas que são 

posicionadas ao redor dos processos espinais (Figura 1). O sistema Dynesys é 

fixado por parafusos pediculares. O sistema consiste em parafusos de titânio, cordas 

de poliéster e espaçadores entre as extremidades dos parafusos (Figura 2). As cordas 

de estabilização conectam-se com o parafuso e os estabilizam na posição desejada. 

O segmento mais freqüentemente operado é o L4/L5.  

 



Figura 1. Figura esquemática demonstrando o Ligamento de Graf . Reproduzido de 

Sengupta DK
2
. 

 
Figura  2. Exemplo esquemático do Sistema de Estabilização Dinâmica da coluna lombar 

Dynesys. Reproduzido de Sengupta DK2. 

 

3. Objetivo da Recomendação 
Revisar as evidências científicas na literatura sobre o benefício associado ao uso 

da estabilização dinâmica da coluna lombar.  

4. Resultados da Busca da Literatura 

4.1 Avaliações de Tecnologia em Saúde e diretrizes nacionais e internacionais 

- NICE:  uma avaliação de 2006
1
 sobre procedimentos de estabilização não rígida 

no tratamento da dor lombar;  

 

- CADTH, HTA: não localizadas avaliações específicas; 

 

- Diretrizes internacionais: não localizadas; 

 

- Diretrizes nacionais: não localizadas; 

 

4.2 Meta-análises e Revisões Sistemáticas: não localizadas; 
 

4.3 Estudos comparados: 2 localizado
9
; 

 

4.4 Ensaios Clínicos Randomizados em andamento: 3 registrados
13

; 

 



4.5 Séries de Casos: ver abaixo. 

 

.5. Síntese dos Estudos 

5.1 Avaliações de Tecnologia em Saúde e diretrizes nacionais e internacionais 

 

• Em 2006 o NICE
1
 publicou avaliação de tecnologia sobre procedimentos de 

estabilização não rígidos para o tratamento da dor lombar. Não foram 

localizadas revisões sistemáticas sobre o assunto. Foram incluídos na avaliação 

de tecnologia um estudo controlado histórico
3
 e 5 séries de casos 

4-8
. Os autores 

concluem que há evidências limitadas sugerindo algum benefício para 

procedimentos de estabilização flexível da coluna em uma proporção de 

pacientes com dor lombar intratável. As evidências atuais da segurança são 

fracas. Sendo assim, sugerem que esses procedimentos sejam usados com  

cuidados especiais de vigilância e consentimento. Os profissionais devem estar 

certos que seus pacientes compreenderam as incertezas sobre o benefício desses 

procedimentos e as opções terapêuticas alternativas e fornecer um termo de 

consentimento claro por escrito.  Além disso, devem revisar todos os desfechos 

clínicos dos pacientes submetidos a procedimentos de estabilização não rígida 

para o tratamento de dor lombar. Os autores comprometem-se em revisar o 

assunto assim que novas evidências sejam publicadas.  
  

 

 

5.2 Estudo comparado 

 

• Kanayama et al em 2001
3
 publicaram um estudo comparativo retrospectivo comparando 

a cirurgia de fusão (n=17) com o ligamento de Graft (n=18). Foram incluídos pacientes 

com espondiolostese ou instabilidade a flexão que necessitavam de estabilização. As 

indicações de cirurgia diferiam entre os grupos o que fez com que os grupos não fossem 

comparáveis em várias características. O período médio de seguimento foi de 71 meses.  

Cirurgia adicional foi necessária devido a lesão em disco adjacente, hérnia de disco ou 

estenose espinal em 6% (1/18) dos casos no grupo do Graf e 19% (5/27) no grupo da 

fusão lombar aos 5 anos de seguimento.  

 

Comentário: Houve 36% de perdas que não foram descritas gerando um potencial 

viés de seleção no estudo. A alocação dos pacientes não foi seqüencial ou aleatória. 

Apenas pacientes com doença leve foram submetidos a cirurgia do ligamento de 

Graf, o que poderia explicar os melhores resultados. 

   

 

5.3 Estudos não comparados 

 

• Stoll em 20024 publicaram uma série de 83 pacientes submetidos a estabilização  

dinâmica da coluna com o implante Dynesis. O seguimento médio dos pacientes foi 



de 38 meses. Em termos de segurança, houve 9 complicações não relacionadas ao 

implante [lesão dural (n=2),infecção (n=1), paresia (n=1), hipestesia (n=1), seroma 

(n=1), complicação cardiovascular e tromboembolismo (n=1)] e 1 caso de 

complicação relacionado ao mal posicionamento do implante. No período de 

seguimento, 13% dos pacientes (11/83) necessitaram cirurgia adicional. Oito 

pacientes tiveram seu implante completamente removido, dos quais três foram por 

dor persistente não resolvida. Dois pacientes necessitaram extensão do implante á 

secções adjacentes devido a estenose adicional. Duas descompressões de secções 

adjacentes foram realizadas sendo que um paciente foi submetido a fusão lombar 

com instrumentação rígida. Em termos de eficácia, houve melhora significativa nas 

médias dos escores de dor em escala análogo visual [7,4 versus 3,1 (P<0,01) e 6,9 

versus 2,4 (P<0,02), respectivamente para dor lombar e dor em membro inferior] e 

de função no Oswestry Disability Index [55,4% versus 22,9% (P<0,01)].  
 

• Em 2005 Grob et al
5
 publicaram uma série retrospectiva de  pacientes submetidos a 

estabilização dinâmica da coluna com o sistema Dynesys. Os 50 pacientes 

submetidos ao procedimento nos últimos 40 meses foram convidados a responder 

questionário enviado pelo correio. Os dados de 31 desses pacientes foram 

analisados. A indicação de cirurgia foi doença degenerativa com instabilidade 

associada.  Após em média 2 anos de seguimento, 19% dos pacientes (6/31) 

necessitaram reintervenção cirúrgica. No seguimento de 2 anos as escalas de dor 

lombar e no membro inferior (VAS 0-10) foram de 4,7 e 3,8, respectivamente. Na 

opinião dos pacientes, em termos de qualidade de vida 50% dos pacientes 

consideram que melhoraram, 37% que permaneceu inalterada e 13% que pioraram. 

Os pacientes relataram que a cirurgia ajudou muito em seus sintomas em 29% dos 

casos, apenas ajudou em 23%, ajudou pouco em 10%, não ajudou em 35% e 

pioraram os sintomas em 3%.  Os autores concluem que não há dados que suportem 

afirmar que os resultados da estabilização dinâmica sejam melhores daqueles com 

cirurgia de fusão tradicional.  

 

• Em 2008 Wurgler-Hauri et al10  publicaram uma série de 37 pacientes consecutivos 

com estenose lombar adquirida sinais de instabilidade segmentar e doença 

degenerativa discal submetidos a descompressão microcirúrgica e implantação do 

Dynesys. Os resultados foram avaliados em 3 e 12 meses pós-operatórios. As 

escalas de dor em membro inferior e lombar (VAS 0-10) melhoraram em 12 meses 

de 8,4 para 3,1 e de 6,7 para 4, respectivamente. A severidade da dor radicular 

melhorou de 59,2% para 27,3%.  Vinte e sete por cento (auto-avaliação) e 29,7% 

(escala Stauffer Coventry) dos pacientes descreveram resultado ruim. Cinqüenta e 

um por cento e 54% dos pacientes apresentaram Status Prolo Econômico e Prolo 

Funcional 4 ou 5, respectivamente. As complicações incluíram 1,8% (4/224) de 

implantes quebrados e 0,8% (2/224) mal posicionados e 1 fístula liquórica. No 

seguimento de 1 ano, 7 pacientes (19%) necessitaram de revisão cirúrgica. Quatro 

pacientes (10,8%) foram submetidos a remoção do sistema e substituição por 

sistema rígido devido a persistência de instabilidade dolorosa. Os autores concluem 

que os princípios biomecânicos do Dynesys não refletem vantagem nos desfechos 

comparados com outros sistemas de estabilização após descompressão radicular 

microcirurgica relatados na literatura.  



 

• Schnake et al em 2007
11

 publicaram uma série de casos de 26 pacientes com 

estenose espinal lombar e espondilolistese degenerativa submetidos a 

descompressão interlaminar e estabilização dinâmica com o sistema Dynesys. O 

seguimento mínimo foi de 2 anos. Os desfechos clínicos foram comparados no pré e 

pós operatório. A dor em membro inferior (VAS) melhorou de 80 para 23 (P<0,01) 

e distancia média em caminhada aumentou de 250m para > 1000 m (P<0,01). Um 

total de 21 pacientes (87,5%) tiveram que ser submetidos novamente ao mesmo 

procedimento.  
 

• Kanayama et al em 2007
12

 publicaram uma série retrospectiva de 56 pacientes 

consecutivos com seguimento mínimo de 10 anos de pacientes submetidos a 

estabilização dinâmica posterior usando ligamento artificial de Graf para o 

tratamento de afecções degenerativas da coluna lombar. Quarenta e três pacientes 

apresentavam dados suficientes para análise. As patologias incluídas foram 

espondilolistese degenerativa (n=23), hérnia de disco com instabilidade a flexão (n= 

13), estenose espinal com instabilidade a flexão (n=4), escoliose degenerativa (n=3).  

Incapacidade por dor lombar e/ou ciática melhorou significativamente em pacientes 

com espondilolistese degenerativa ou instabilidade a flexão. O escore de JOA 

(Japonese Orthopedic Association) foi de 12,1 antes da cirurgia e melhorou 

significativamente para 24 ao final do seguimento ( P<0,05). Entretanto, pacientes 

com escoliose degenerativa e/ou laterolistese apresentaram melhora clínica pobre. 

Artrodese nas facetas articulares ocorreu em 32,6% dos pacientes após 82 meses de 

pós-operatório. Cirurgias adicionais ocorreram em 3 pacientes (7%) para patologias 

segmentares adjacentes.  
 

• Rigby et al em 2001
7
 publicaram os resultados de uma revisão retrospectiva de 

casos submetidos a estabilização dinâmica com ligamento de Graf entre 1993 e 

1997. Cinqüenta e um pacientes foram revisados e seus índices de Incapacidade de 

Oswestry pré-operatórios foram comparados por escores coletados por questionário 

enviado por correio. O seguimento médio foi de 51 meses. Houve 12 complicações 

(3 infecções superficiais, 1 infecção profunda, 2 casos de mal posicionamento dos 

parafusos, 3 casos de dor radicular com pé caído). Quatro pacientes necessitaram de   

reintervenção cirúrgica e 7 de procedimento de fusão óssea. A média do escore de  

Oswestry no pré-operatório foi  46 e 40 no pós-operatório.  Quarenta e um por cento 

dos pacientes não teriam se submetido novamente ao procedimento se pudessem 

escolher. Os autores concluem que resultados em longo  prazo com essa técnica não 

são tão encorajadores quanto os estudos prévios.  

 

 

5.4 Estudos em andamento 
13 

5.4.1 
   Dynamic Stabilization for Lumbar Spinal Stenosis With Stabilimax NZ® 

Dynamic Spine Stabilization System 

Condição 

Clínica: 

 Estenose Espinal Lombar 



Intervenção:  Stabilimax NZ® Dynamic Spine Stabilization System 

Desenho do 

Estudo: 

 Treatment;   Randomized;   Single Blind (Subject);   

Active Control;   Parallel Assignment;   Safety/Efficacy Study 

Data de início:  Fevereiro 2007 

Data de término:  Dezembro 2010 

       

    

5.4.2 Wallis Mechanical Normalization System for Low Back Pain 

Condição 

Clínica: 

 Low Back Pain 

Intervenção:  Device: Interspinous process and dynamic stabilization;   

Device: Conservative management of medication, exercise 

and spinal injections 

Desenho do 

Estudo: 

 Treatment;   Randomized;   Open Label;   Active Control 

   

   

       

   5.4.3  Wallis Stabilization System for Low Back Pain 

Condição 

Clínica: 

 Low Back Pain 

Intervenção:  Device: Interspinous process and dynamic stabilization 

(Wallis System);   Device: Total Disc Replacement 

Desenho do 

Estudo: 

 Treatment;   Randomized;   Open Label;   Active Control;   

Parallel Assignment;   Safety/Efficacy Study 

Data de início:  January 2007 

   

 

• 6 Benefícios esperados 
 

� Desfechos Primordiais: 

o Não é esperado impacto em desfechos primordiais; 

� Desfechos Secundários:  

o Séries de casos não comparadas descrevendo resultados clínicos variáveis.  

o Necessidade de cirurgia adicional variando de 6% a 87,5% nas séries 

revisadas. 

o Descrição de complicações relacionadas a cirurgia incluindo lesão dural, 

infecção, paresia, hiperestesia, seroma e mal posicionamento do dispositivo. 



 

7. Interpretação e Recomendações 

Não há evidências científicas até o momento que embasem a cirurgia de 
estabilização dinâmica da coluna lombar como tratamento da dor lombar 
crônica. 
 

Essa recomendação se baseia na ausência de estudos de qualidade metodológica 

publicados até o momento comparando a cirurgia de estabilização dinâmica da 

coluna com outros tratamentos disponíveis.  

 

Essa recomendação pode ser reavaliada com a publicação de novos estudos em 

andamento.  
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