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1. RESUMO ESTRUTURADO 

Introdução: artroplastia ou prótese total de quadril é um procedimento onde 
ocorre a substituição da articulação do quadril por uma prótese com materiais 
bio-compatíveis para restabelecer a função da articulação coxo-femural. 
Existem vários tipos de próteses e a indicação de usar uma ou outra depende 
de alguns fatores como: a idade do paciente, o tipo de doença que esta 
acometendo o quadril, a qualidade do osso e a experiência de cada cirurgião 
com um determinado tipo de material. Há varias combinações de superfície de 
contato disponíveis no mercado. Os componentes acetabulares em polietileno 
com cabeça metálica são o tipo de revestimento de próteses de quadril  com o 
seguimento mais longo. As principais complicações deste procedimento são: 
infecção; embolia gordurosa; reações celulares às pequenas partículas de 
metal ou do cimento ósseo; luxação da prótese e soltura da prótese. 

Objetivo: avaliar as evidências disponíveis sobre a eficácia, segurança e 
efetividade das próteses de quadril comparando diferentes materiais de 
superfície de revestimento do componente acetabular e cabeças moduladoras 
(metal-metal; metal-polietileno; cerâmica-cerâmica; cerâmica-polietileno). 
Métodos: Foi realizada busca em entidades internacionais reconhecidas em 
avaliação de tecnologias em saúde;  busca de meta-análises e revisões 
sistemáticas de ensaios clínicos randomizados (ECR) que incluíram  diferentes 
materiais utilizados na superfície de revestimento com análise e busca de 
superioridade ou não inferioridade destes componentes (PUBMED; Cochrane e 
Sumsearch). Na ausência de ECR, foi realizado uma busca e avaliação da 
melhor evidência disponível: estudos não-randomizados ou não-controlados 
(PUBMED). 
Resultados: Foram encontradas 17 ECR. Descrevemos 5 ECRs compararam  
componentes de revestimento de Metal em Polietileno versus Metal em Metal. 
Não houve diferença estatisticamente significativa na avaliação funcional  e na 
taxa de revisão das próteses. No entanto, os  níveis séricos e urinários de íons 
de metais como cobalto e titânio, são significativamente mais altos em 
pacientes com próteses com cabeça femoral e acetábulo metálico. Seis ERCs 
compararam prótese Cerâmica em Cerâmica versus Cerâmica em Polietileno e 
não houve diferença estatisticamente significativa na avaliação funcional e na 
taxa de revisão de próteses num tempo de seguimento médio que variou entre 
2 a 8 anos. Em se tratando de sobrevida de próteses.A maioria dos estudos 
descritos nesta recomendação mostraram tempo de seguimento curto para 
avaliar adequadamente sobrevida das próteses de quadril e muitos deles não 
descreveram complicações clinicas no pós-operatório imediato (embolia 
pulmonar, trombose venosa profunda e índice de infecções) bem como perfil de 
comorbidades dos pacientes incluídos nos ECRs. 

Conclusão: não há evidências clínicas de superioridade entre os componentes 
de revestimento das próteses de quadril descritas na literatura. Tanto 
revestimentos com cerâmica, polietileno e metal mostram boa taxa de 
sobrevida livre de revisão das próteses 
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1. Questão Clínica 

Há diferença na sobrevida livre de revisão (tempo de durabilidade de 

prótese de quadril) ; qualidade de vida ou taxa de complicações  com o uso de 

diferentes superfícies de revestimento das próteses de quadril descritas na 

literatura (metal-metal; metal-polietileno; cerâmica-cerâmica; cerâmica-

polietileno) ? 

2. Introdução 

2.1.  Aspectos epidemiológicos 

Nos Estados Unidos, cerca de 150 a 270.000 cirurgias de próteses de 

quadril são realizadas anualmente e o longo do mundo este numero é maior do 

que  500.000 artroplastias de quadril.  As doenças com maior prevalência são: 

artrose de quadril e fraturas do colo do fêmur [26].     

 

2.2. Descrição da tecnologia  

A Artroplastia ou Prótese Total do Quadril é um procedimento onde a 

substituição ou troca da articulação do quadril tem como finalidade restabelecer 

a função da articulação coxo-femural [2]. As próteses são feitas com materiais 

bio-compatíveis como o: cobalto, cromo-titânio, polietileno de alta densidade e 

o polimetilmetacrilato. Existem vários tipos de próteses e a indicação de usar 

uma ou outra prótese depende de vários fatores como a idade do paciente, o 

tipo de doença que esta acometendo o quadril, a qualidade do osso e a 

experiência de cada cirurgião com um determinado tipo de prótese.  

As complicações deste procedimento são: (1) reações celulares às 

pequenas partículas de metal ou do cimento ósseo que com o tempo geram 

uma reação óssea que pode causar osteoporose, deixar a prótese frouxa, 

causar dor ou quebrar o osso; (2) infecção, que embora sendo rara, quando 

ocorre é grave; (3) luxação da prótese, que pode ocorrer durante as primeiras 

semanas do pós operatório e a (4)  soltura da prótese,  uma das principais 
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complicações ao longo prazo. Em média, uma prótese dura em torno de 15 a 

20 anos. 

A superfície de revestimento/articulação é um ponto crucial no 

funcionamento da prótese de quadril. Os componentes que revestem esta 

articulação da cabeça femoral e do acetábulo devem suportar o “stress” do 

contato ao longo do tempo com a menor taxa de desgaste possível , com o 

objetivo de reduzir a taxa de complicações e a chance de revisão da prótese. A 

combinação metal (cabeça femoral) e polietileno (acetábulo) ou cerâmica em 

polietileno são consideradas as superfícies tradicionais de revestimento na 

cirurgia de prótese de quadril. Estudos de registro ao longo do mundo relatam 

um risco baixo de revisão com estas combinações tradicionais [17,18,19]. Com 

o aumento da tecnologia, hoje há vários materiais (cerâmica, metal, novos 

polietilenos) e combinações diferentes sendo usados e testados em estudos 

clínicos com a finalidade de reduzir ainda mais o desgaste e com isto, a 

necessidade de nova cirurgia para troca ou revisão  da prótese. 

 

 

  
 

 Figura 1. Componentes da prótese de quadril 
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Figura 2 [33] mostra à esquerda componente da cabeça femoral e do acetábulo de 

cerâmica e à direita cabeça femoral metálica com componente acetabular de 

polietileno.  Exemplos de materiais de revestimento usados em diferentes marcas 

na artroplastia de quadril.  

 

2.3. Objetivos da Recomendação 

O objetivo deste documento é realizar uma busca na literatura de 

estudos que compararam diferentes componentes de revestimento das 

superfícies articulares e descrever os desfechos encontrados nestes estudos 

em relação a durabilidade da prótese (índice de revisão das próteses); 

qualidade de vida dos pacientes – mobilidade com a prótese -  e o índice de 

complicações a curto e longo prazo. 

3. Metodologia 

3.1 Bases de dados pesquisadas: Medline; Embasa; Cochrane no período de 

Janeiro de 2005 a junho de 2011. 

3.2 Palavras-chave ou Descritores (DeCS) utilizados / MeSH terms:   
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Quadril: (hip prosthesis), (arthroplasty or arthroplasty, replacement), (joint 

prosthesis), ("prostheses and implant"), (arthroplast$ or replace$ or 

prosthe$ or artificial$) 

Superficie de revestimento : (surface properties), (prosthesis design), 
(surface propert$), (bearing surface$), (metals or metal$), (bone cements), 
(cement$ or uncement$), (ceramic$), (biocompatible materials), 
(polyethylene), (polytheylene$), (hydroxyapatites), (hydroxyapatite$) 

Estudos Clínicos (ECR – ensaios clínicos randomizados ou 
observacionais) : (“Randomized controlled trials” or Randomized 
controlled trial[pt] or “Random allocation” or “Double blind method” or 
“Single blind method” or Clinical trial[pt] or “clinical trials” or clinic*[tw] or 
((singl* or doubl* or treb* or tripl*)) or Randomly allocated[tw] or allocated 
random[tw] or large registry[tw] or large cohort[tw]) not (Case report[tw] or 
(Letter[pt] or Historical article[pt] or Review of reported cases[pt] or 
review[pt]). 

 

3.3 Desenhos dos estudos procurados:  

Foi realizada busca em entidades internacionais reconhecidas em 

avaliação de tecnologias em saúde;  busca de meta-análises e revisões 

sistemáticas de ensaios clínicos randomizados (ECR) que incluíram  diferentes 

materiais utilizados na superfície de revestimento com análise e busca de 

superioridade ou não inferioridade destes componentes (PUBMED; Cochrane e 

Sumsearch, Embasa). Na ausência de ECR, foi realizado uma busca e 

avaliação da melhor evidência disponível: estudos não-randomizados ou não-

controlados (PUBMED). 

 

3.4 População envolvida:  

Pacientes adultos com artrose ou outra patologia no quadril que 

realizaram artroplastia total do quadril e participaram de ensaios clínicos  

 

3.5 Intervenção:  

Artroplastia Total do Quadril com enfoque nos diferentes materiais 

usados para o revestimento da superfície acetabular e femoral.  
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3.6 Comparação:  

A combinação metal (cabeça femoral) em polietileno (acetábulo) vs 

cerâmica em polietileno vs cerâmica em cerâmica vs metal em metal vs metal 

em cerâmica vs cerâmica em metal. 

3.7 Desfechos:  

 Avaliação Funcional (dor, deformidade e mobilidade da prótese) 

através Escore – O instrumento de medida usado na maioria dos 

estudos desde 1969 é o Harris Hip Score [ver anexo 1 no final do 

texto]. 

 Índice de Deslocamento/ soltura e luxação da prótese. 

 Tempo livre de revisão (cirúrgica) da prótese 

 Índice de Complicações (embolia pulmonar, embolia gordurosa, 

trombose venosa profunda) / infecção.    

 

O grau de recomendação tem como objetivos dar transparência às 

informações, estimular a busca de evidência científica de maior força e auxiliar 

a avaliação crítica do leitor, o responsável na tomada de decisão junto ao 

paciente.  

Nível de Evidência Científica por Tipo de Estudo - “Oxford Centre for 

Evidence-based Medicine” - última atualização maio de 2001
29 

Grau de 

Recomendação 

Nível de 

Evidência 

Tratamento/ 

Prevenção – Etiologia 

 

Diagnóstico 

 

A 

1ª 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) 

de Ensaios Clínicos Controlados e 

Randomizados 

Revisão Sistemática (com homogeneidade) 

de Estudos Diagnósticos nível 1 Critério 

Diagnóstico de estudos nível 1B, em 

diferentes centros clínicos 

1B 

Ensaio Clínico Controlado e 

Randomizado com Intervalo de 

Confiança Estreito 

Coorte validada, com bom padrão de 

referência Critério Diagnóstico testado em um 

único centro clínico 

1C 
Resultados Terapêuticos do tipo “tudo ou 

nada” 

Sensibilidade e Especificidade próximas de 

100% 

B 2A 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) 

de Estudos de Coorte 

Revisão Sistemática (com homogeneidade) 

de estudos diagnósticos de nível > 2 
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2B 

Estudo de Coorte (incluindo Ensaio 

Clínico 

Randomizado de Menor Qualidade) 

Coorte Exploratória com bom padrão de 

Referência Critério Diagnóstico derivado ou 

validado em amostras fragmentadas 

ou banco de dados 

2C 

Observação de Resultados Terapêuticos 

(outcomes research) 

Estudo Ecológico 

 

3ª 

Revisão Sistemática (com 

homogeneidade) 

de Estudos Caso-Controle 

Revisão Sistemática (com homogeneidade) 

de estudos diagnósticos de nível > 3B 

3B Estudo Caso-Controle 

Seleção não consecutiva de casos, ou 

padrão de referência aplicado de forma 

pouco consistente 

C 4 
Relato de Casos (incluindo Coorte ou 

Caso-Controle de menor qualidade) 

Estudo caso-controle; ou padrão de referência 

pobre ou não independente 

D 5 
Opinião desprovida de avaliação crítica ou baseada em matérias básicas (estudo fisiológico 

ou estudo com animais) 

 

 

4 Resultados 

 

4.3 Estudos selecionados: 

 

Estudos Clínicos :  Metal em Polietileno (M-P) vs Metal em Metal (M-M) 

Estudo Tipo de estudo e     
população / 
Fabricante 

Seguimento   
Desfechos 

Resultado Qualidade do 
estudo/ Nível de 

evidência 
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Dahlstrand 
et al 2009  
[22] 
  
Suécia 

ECR  

54 próteses de 
quadril 

26 grupo M-P 

28 grupo M-M 

 

Fabricante: 
Zimmer 

 

 

2 anos  

 

Avaliação 
Funcional 
através do  

Harris hip 
score; SF-36 

Avaliação dos 
níveis séricos 
dos metais pré 
e pós 
colocação de 
próteses 

Não houve diferença na 
avaliação funcional 
através do Harris hip 
score (HHS) 
 
Metal-Polietileno: pré-
operatório: 38  pós-
operatório 95,9 
 
Metal-Metal :  
pré-operatório:  38 
pós-operatório 92,8  

 
Houve um aumento 
significativo íons 
cobalto, cromo, níquel e 
manganês no grupo M-
M  

Embora seja um 
ensaio clinico 
randomizado; 
este estudo tem 
tempo de 
seguimento muito 
curto para avaliar 
durabilidade das 
próteses 
biológicas. A 
diferença 
estatisticamente 
significativa foi no 
acúmulo de íons 
metálicos séricos 
nos pacientes que 
usaram 
componente de 
revestimento 
duplo de metal.  

NE: 2B 

Zijlstra et 
al 2010 [13] 

 
Holanda 

ECR 

200 

próteses de 
quadril 

 em 195 pacientes 

 

98 grupo M-P 

102 grupo M-M 

 

Fabricante: Biomet 

 

10 anos  

 

Avaliação 
Funcional 
através do  

Harris hip 
score;  

 

Avaliação dos 
níveis séricos 
dos metais pré 
e pós 
colocação de 
próteses 

11 pacientes foram 
“perdidos” no follow-up; 
Harris Hip Score 
aumentou 
significativamente em 
ambos grupos 
(p=0,0001) 
Harris Hip Score foi de 
86 no grupo metal-metal 
e 87 no grupo metal-
polietileno (p = 0,441). 
Nível sérico de cobalto e 
cromo foi mais alto no 
grupo metal-metal.  
No grupo metal-metal 
houve 4 revisões 
próteses). No grupo 
metal-polietileno ( 2 
revisões)  p= 0,402. 
Todas as revisões, 
exceto uma, foram por 
afrouxamento asséptico. 

Ensaio clinico 
randomizado com 
seguimento de 10 
anos; não houve 
diferença 
estatisticamente 
significativa nos 
principais 
desfechos 
clínicos.  
Como no estudo 
de  Dahlstrand 
(22); houve um 
acúmulo de 
cromo e cobalto 
estatisticamente 
significativo no 
grupo de 
pacientes com M-
M em relação aos 
pacientes com M-
P.  

NE : 1B 
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Engh et al 
2009 

[23] 

 

EUA 

ECR 

91 

próteses de quadril 

 em 91 pacientes 

 

34 grupo M-P 

57 grupo M-M 

 

Fabricante: DePuy 
Orthopaedics 

 

 De 6 meses a 2 
anos 

 

Avaliação 
Funcional 
através do  

Harris hip score 

 

Avaliação dos 
níveis séricos e 
urinários íons 
cobalto e cromo 

 

14% pacientes 
foram perdidos 
no follow-up 

Avaliação Funcional 
através do Harris hip 
score (HHS) 

 
Metal-Polietileno: pós-
operatório 96 
 
Metal-Metal : operatório 
93,5  
 
 

Houve um aumento 
significativo íons 
cobalto, cromo. 

Estudo com 
tempo de 
seguimento muito 
curto para avaliar 
durabilidade da 
prótese. 
Autores não 
reportam taxa de 
infecção ou 
complicações a 
curto prazo ( 
transoperatório) 
Enfoque do 
estudo para 
avaliar níveis de 
íons metálicos.  
Nenhum caso de 
revisão da 
prótese. 
 
       NE: 2B 

Jacobs et al  
2004 [24] 

EUA 

ECR 

171 

próteses de quadril 

 em 171 pacientes 

 

Fabricante: 
JOHNSON & 
JOHNSON 

 

3,7 anos 

Avaliação 
Funcional 
através do  

Harris hip score 

 

Taxa de Revisão 
da prótese / 
Luxação da 
prótese 

 

28% pacientes 
foram perdidos 
no follow-up 

Avaliação Funcional 
através do Harris hip 
score (HHS) 

 
Metal-Polietileno:  
pré-operatório: 43  pós-
operatório 96,1 
 
Metal-Metal :  
pré-operatório:  42  pós-
operatório 95,4  
 
Revisão Prótese 
1/76 grupo M-P 
1/95 grupo M-M 

Luxação da Prótese 

1/76 grupo M-P 

1/95 grupo M-M 

Estudo com 
seguimento 
médio de 3,7 
anos e com uma 
perda de 28% 
neste curto 
período de 
seguimento.  Não 
houve diferença 
estatisticamente 
significativa no 
Harris hip score 
ou índice de 
revisão e luxação 
da prótese entre 
os grupos. 
 
   NE = 2B 
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MacDonald 
et al 

2003 [21] 

EUA 

ECR 

41 

próteses de quadril 

 em 41 pacientes 

 

18 grupo M-P 

23 grupo M-M 

 

Fabricante: BIOMET 

 

3,2 anos 

 

Avaliação 
Funcional 
através do  

Harris hip score 

 

 

Avaliação dos 
níveis séricos e 
urinários íons 
cobalto e cromo 

 

 

 

2% pacientes 
foram perdidos 
no follow-up 

 

 

 

 Avaliação Funcional 
através do Harris    hip 
score (HHS) 

         
Metal-Polietileno:  
pré-operatório: 46,6 pós-
operatório 89,2 
 
Metal-Metal :  
pré-operatório:  46,5 pós-
operatório 91,6 
 

cobalto urinário teve 
aumento de 35 vezes em 
relação ao grupo prótese 
M-P 
 
41% dos pacientes que 
receberam prótese M-M 
tinham aumento 
significativo dos níveis 
séricos de íons de metais, 

NE: 2B 
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Estudos Clínicos :  Cerâmica-Cerâmica (C-C) vs  Cerâmica-Polietileno (C-P) 

Estudo Tipo de estudo e     
população / 
Fabricante 

Seguimento   
Desfechos 

Resultado Qualidade do 
estudo/ Nível de 

evidência 

Hamilton et 
al  2010 [10] 

EUA 

ECR multicêntrico 
com 263 pacientes 

 E 264 próteses de 
quadril 

  

177 grupo C-C 

87   grupo C-P 

 

Fabricante: DePuy 
Orthopaedics; 
DePuy-Johnson & 
Johnson; Ceram Tec 

 

 2,5 anos  

 

Avaliação 
Funcional 
através do  

Harris hip score 

 

Revisão da 
prótese / 
Luxação da 
prótese 

 

12% pacientes 
foram perdidos 
no follow-up 

Avaliação Funcional 
através do Harris hip 
score (HHS) 

 
C-C: pré-operatório: 50,6 – 
pós-operatório 94,4 
 
C-P : pré-operatório:  50,7 
– pós-operatório 93,8  
 
Revisão Prótese 
4/177 grupo C-C 
2/ 87  grupo C-P 

Luxação da Prótese 

4/177 grupo C-C 

4/ 87  grupo C-P 

 

Harris hip score, 
desfechos 
clinicos, 
radiológicos e de 
sobrevida foram 
similares em 
ambos grupos . 
Tempo de 
seguimento curto 
para avaliar 
desfechos de 
superioridade 
entre as próteses 
(tempo máximo 
follow-up foi de 4 
anos). 

NE: 2B 

Lombardi 

et al  

2010 [12] 

 

EUA 

ECR com 89 

próteses de quadril 

 em 80 pacientes 

 

64 grupo C-C 

45 grupo C-P 

 

 

Fabricante: BIOMET 

Pacientes a partir 
dos 18 anos , com 
Harris Hip Score 
<70 e dor 
moderada a grave, 
foram incluídos no 
estudo. 

 

De 6,1 anos 

Revisão da 
prótese / 
Luxação da 
prótese 

 

Desfechos 
avaliados 
foram: 
sobrevida, 
Harris Hip 
Score, 
osteólise e 
migração dos 
componentes 

Avaliação Funcional 
através do Harris hip 
score (HHS) 

 
C-C: pré-operatório: 51 – 
pós-operatório 90 
 
C-P : pré-operatório:  48 – 
pós-operatório 92 
 
Revisão Prótese 
3/ 44 grupo C-C 
3/ 45  grupo C-P 

 

O cálculo 
tamanho da 
amostra era de 
120 pacientes por 
cada grupo. 
 
Não há relatos da 
% de perdas no 
seguimento. 
 
Não houve 
diferença 
estatisticamente 
significativa entre 
as próteses após 
6 anos de 
seguimento tanto 
para os achados 
radiológicos como 
para o escore de 
funcionalidade da 
prótese (Harris 
Hip Score) 
 

NE : 2B 
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Kim et al 
2009 [28]   
 
Coréia do 
Sul 

ECR  

200 

próteses de quadril 

 em 100 pacientes 

100 grupo C-C 

100 grupo C-P 

 

População de 
pacientes jovens ( < 
50 anos). 

 

Fabricante: DePuy 

 

De 5,6 anos 

  

Avaliação 
Funcional 
através do  

Harris hip score 

Revisão da 
prótese / 
Luxação da 
prótese 

 

Avaliação 
radiográfica 

 

Avaliação Funcional 
através do Harris hip 
score (HHS) 

 
C-C: pré-operatório: 39 – 
pós-operatório 93 
 
C-P : pré-operatório:  41 – 
pós-operatório 94 
 

Luxação da Prótese 

1/100 grupo C-C 

2/100  grupo C-P 

 

Não houve 
diferença 
estatisticamente 
significativa entre 
as próteses após 
5,6 anos de 
seguimento tanto 
para os achados 
radiológicos como 
para o escore de 
funcionalidade da 
prótese (Harris 
Hip Score).  
Não houve 
nenhuma caso de 
afrouxamento 
asséptico ou 
osteólise em 
ambos grupos. 
 
       NE: 1B 

Lewis et al 
[12] 

2010 

Canadá 

ECR  

56 

próteses de quadril 

 em 55 pacientes 

 

Fabricante: Wright 
Medical 

 

8 anos  

 

Avaliação 
Funcional 
através do  

St Michael Hip 
Score 

 

7% pacientes 
foram perdidos 
no follow-up 

Avaliação Funcional não 
ocorreu através do Harris 
hip score (HHS) e mas 
com o  Michael Hip Score   
 
MHS grupo C-C 22,8 
MHS grupo C-P 22,9 
[P = 0,8] 
 
Desgaste médio [wear]   
anual da prótese de C-P foi 
de 0,11 mm/ano versus 
0,02 mm/ano no grupo C-C 
[P < 0,001] 

 

Não houve 
diferença 
estatisticamente 
significativa entre 
as próteses de 
cerâmica-cerâmica 
e cerâmica-
polietileno após 8 
anos de seguimento 
em relação a 
funcionalidade ou 
necessidade de 
revisão cirúrgica.  

Houve um achado 
radiológico de 
menor desgaste da 
prótese no 
subgrupo pacientes 
com prótese 
cerâmica-cerâmica 
sem significância 
clinica até 8 anos 
de seguimento. 

 
   NE = 2B 
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Ochs et al  

2007 [29] 

Alemanha 

ECR de 66 

próteses de quadril 

 em 66 pacientes 

35 grupo C-C 

31 grupo C-P 

 

Fabricante: Ceram 
Tec / Braun-
Aesculap 

 

De 8,1 anos 

  

Avaliação 
Funcional 
através do  

Harris hip score 

 

Avaliação 
radiológica 

 

 

35% perdas no 
Follow-up 

Avaliação Funcional 
através do Harris hip 
score (HHS) 

 
C-C: pós-operatório 91 
 
C-P : pós-operatório 89 
 
(sem diferença estatística) 
 
Somente 43 dos 66 
pacientes inicialmente 
alocados no estudo 
completaram o follow-up 
 
Nao houve nenhum relato 
de luxação ou revisão 
cirúrgica durante 
seguimento 8 anos. 

Este estudo relata 
perdas maiores 
do que 20% no 
seguimento  - 
pode 
comprometer a 
análise dos 
desfechos . 
 
 
 
NE: 1B 

Poggie et al 
2007 [30] 

 

EUA 

ECR 472 

próteses de quadril 

 em 429 pacientes 

 

282 pacientes (315 
próteses) no grupo 
C-C 

147 pacientes (157 
próteses) no grupo 
C-P 

 

Fabricante: Zimmer/ 
Ceram Tec 

 

2 anos 

  

Avaliação 
Funcional 
através do  

Harris hip score 

 

Avaliação 
radiológica 

Fraturas 
componente 
cerâmica. 

 

1% perda follow-
up 

Avaliação Funcional 
através do Harris hip 
score (HHS) 

 
C-C: pré-operatório: 45 – 
pós-operatório 92 
 
C-P : pré-operatório:  43 – 
pós-operatório 93 
 
12 fraturas no grupo 
Cerâmica-Cerâmica em 2 
anos de seguimento 
(as fraturas foram 4x mais 
frequentes nos pacientes 
com > 90 kg). 
 

Este estudo 
mostrou um 
resultado 
desfavorável 
subgrupo de 
pacientes com 
próteses de C-C. 
Alto ínidice de 
fraturas na cúpula 
de cerâmica em 
curto período de 
seguimento (2 
anos). 
Não houve 
diferença na 
avaliação 
funcional através 
do Harris hip 
score. 
 
 

NE: 1B 
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Estudos Clínicos :  Cerâmica em Polietileno (C-P) vs  Metal em Polietileno (M-P) 

Estudo Tipo de estudo e     
população / 
Fabricante 

Seguimento   
Desfechos 

Resultado Qualidade do 
estudo/ Nível de 

evidência 

Kawate 

2009 [31] 

Japão 

ECR  

62 

próteses de quadril 

 em 60 pacientes 

32 próteses C-P 

30 próteses M-P 

 

Fabricante: Japan 
Medical Material 

 

 5 anos 

 

Avaliação 
Funcional  

através do  

Harris hip score 

 

Avaliação 
radiológica 

Desgaste 
anual da 
prótese 

Avaliação Funcional 
através do Harris hip 
score (HHS) 

 
Metal-Polietileno:  
pré-operatório: 47  
pós-operatório 91 
 
Cerâmica-Polietileno :  
pré-operatório: 43  
pós-operatório 89 
 

 

Harris hip score, 
desfechos 
clinicos, 
radiológicos e de 
sobrevida foram 
similares em 
ambos grupos . 
Tempo de 
seguimento curto 
para avaliar 
desfechos de 
superioridade 
entre as próteses 
(tempo máximo 
follow-up foi de 5 
anos). 

NE: 2B 

Von 
Schewelov 
et al   
2005 [32] 
 
Suécia  

ECR de  114 

próteses de quadril 

 em 114 pacientes 

 

 

Fabricante: Depuy, 
Depuy-Johnson & 
Johnson  

 

De 5 anos  

Avaliação 
Funcional 
através do  

Harris hip score 

 

8 % pacientes 
foram perdidos 
no follow-up 

Avaliação Funcional 
através do Harris hip 
score (HHS) 

 
Metal-Polietileno: pós-
operatório 91,7 
 
Cerâmica-Polietileno : pós-
operatório 91,3  
 
Revisão Prótese em 5 
anos  
5/ 58 grupo  M-P 
7/ 56  grupo C-P 

 

Harris hip score, 
desfechos 
clinicos, 
radiológicos e de 
sobrevida foram 
similares em 
ambos grupos . 
 
Índice elevado de 
revisão prótese 
nos dois grupos 
em comparação 
outros ECR com 
o mesmo tempo 
de seguimento. 
 

NE : 2B 
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Estudos Clínicos :  Cerâmica em Cerâmica (C-C) vs  Metal em Polietileno (M-P) 

Estudo Tipo de estudo e     
população / 
Fabricante 

Seguimento   
Desfechos 

Resultado Qualidade do 
estudo/ Nível de 

evidência 

Bascarevic 
et al 

2010 [33] 

Servia 

ECR 

157 

próteses de quadril 

 em 150 pacientes 

 

Fabricante: Zimmer 

 

 4,2 anos 

 

Avaliação 
Funcional 
através do  

Harris hip score 

Av Radiologica  

Av taxa de 
complicações 
clinicas 
(infecção e TVP) 

 

Revisão da 
prótese / 
Luxação da 
prótese 

Avaliação Funcional 
através do Harris hip score 
(HHS) 
 
Metal-Polietileno: pós-
operatório 93,8 
 
Ceramica-Ceramica : pós- 
operatório 95,1 

 
Revisão Prótese 

2/82 grupo C-C 
2/75 grupo M-P 

Luxação da Prótese 

1/82 grupo C-C 

3/75 grupo M-P 
 
1 TVP em cada grupo 

Harris hip score, 
desfechos 
clinicos, 
radiológicos e de 
sobrevida foram 
similares em 
ambos grupos . 
Tempo de 
seguimento curto 
para avaliar 
desfechos de 
superioridade 
entre as próteses 
(tempo máximo 
follow-up foi de 
4,2 anos). 

NE: 1B 

 Capello et 
al 2008 [34] 
 
EUA 

ECR 

452 pacientes e 475 
proteses de quadril  

Idade média 53 
anos (população 
jovem) 

2/3 dos pacientes 
com osteoartrose. 

 

Fabricante: 
STRYKER 
ORTHOPAEDICS 

 

De 8 anos  

Avaliação 
Funcional 
através do  

Harris hip score 

 Revisão da 
prótese / 
Luxação da 
prótese 

7% pacientes 
foram perdidos 
no follow-up 

Avaliação Funcional 
através do Harris hip score 
(HHS) 
 
Metal-Polietileno: pós-
operatório 96,4 
 
Cerâmica-Cerâmica : pós-
operatório 96,4  
 
Revisão Prótese  

1/186 grupo C-C 
9/165 grupo M-P 

Luxação da Prótese 

7/165 grupo M-P 

 
 

Houve uma 
diferença 

estatisticamente 
significativa à 

favor grupo C-C 
com menor 

índice de revisão 
de próteses no 

período de 8 
anos. 

Não houve 
diferença em 

relação avalição 
funcional entre 

os 2 grupos. 
 

NE : 1B 
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Estudos Clínicos :  Cerâmica em Cerâmica  (C-C) vs  Metal em Metal (M-M) 

Estudo Tipo de estudo e     
população / 
Fabricante 

Seguimento   
Desfechos 

Resultado Qualidade do 
estudo/ Nível de 

evidência 

Grubi et al 

2006 [33] 

Austria 

ECR 

28 

próteses de quadril 

 em 28  pacientes 

 

Fabricante: Zimmer, 
Ceram Tec 

 

 1 ano 

 

Avaliação 
Funcional  

através do  

Harris hip score 

 

Avaliação 
radiológica 

Desgaste 
anual da 
prótese 

Avaliação Funcional 
através do Harris hip 
score (HHS) 

 
C-C:  
pré-operatório: 58,4  
pós-operatório 86,6 
 
M-M:  
pré-operatório: 50 
pós-operatório 85 
 

 

Único ECR 
comparou C-C vs 

M-M. 
Não houve 
diferença 

estatisticamente 
significativa entre 

os escores 
funcionais dos 

dois grupos. No 
entanto, o “n” 
deste estudo 
aumenta a 

probabilidade de 
erro tipo II (falta 
de poder para 

mostrar diferença) 
além do tempo de 

seguimento de 
apenas 12 

meses. 
 

NE: 2B 

Estudos Clínicos :  Cerâmica em Polietileno (C-P) vs Metal em Metal (M-M) 

Estudo Tipo de estudo e     
população / 
Fabricante 

Seguimento   
Desfechos 

Resultado Qualidade do 
estudo/ Nível de 

evidência 
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ECR: ensaio clínico randomizado, HHS: Harris hip score; C-C: prótese de quadril com 

revestimento de cerâmica em cerâmica; C-P:  prótese de quadril com revestimento de cerâmica 

em polietileno; C-M: prótese de quadril com revestimento de cerâmica em metal; M-M: prótese 

de quadril com revestimento de metal em metal; TVP: trombose venosa profunda. 

 

4.4 Comentários  

Descrevemos 5 ECRs [22,13,23,24,21] que compararam  componentes 

de revestimento de Metal em Polietileno versus Metal em Metal. Não houve 

diferença estatisticamente significativa na avaliação funcional (Harris Hip 

Score) e na taxa de revisão das próteses. Quatro dos 5 estudos descritos 

mostraram diferença estatisticamente significativa nos níveis séricos e urinários 

de íons de metais no grupo das próteses Metal em Metal. No entanto, não 

houve repercussão clinica ou piora nos desfechos avaliados no subgrupo de 

pacientes com este achado laboratorial. 

6 ERCs compararam prótese Cerâmica em Cerâmica versus Cerâmica 

em Polietileno.  O estudo de Poggie et al [30] descreveu maior frequência de 

fraturas acetabulares nos pacientes que fizeram uso das próteses Cerâmica-

Dorr 
 2004 
[25] 
UK 

ECR  

615 próteses de 
quadril em 561 

pacientes 

 

Fabricante: Zimmer 

 

 

 

5 anos 

 

Avaliação Funcional 
através do  

Harris hip score 

 

Taxa de Revisao da 
prótese / Luxação da 
prótese 

Avaliação Funcional 
através do Harris hip 
score (HHS) 
 
Ceramica-Polietileno:  
pós-operatório 93,5 
 
Metal-Metal :  
 pós-operatório 93,5  
 
Revisão Prótese 
8/ 304grupo C-P 
10/311 grupo M-M 

Luxação da Prótese 

12/304 grupo C-P 

12/304 grupo M-M 

Este foi o único 
estudo 
encontrado nesta 
revisão que 
realizou 
comparação entre 
pacientes com 
superfície de 
reviestimento 
cerâmica-
polietileno versus 
Metal-Metal. 
Com um “n” 
adequado e um 
tempo de 
seguimento ainda 
pequeno e com 
18 revisões de 
próteses neste 
período. Não 
houve diferença 
estatística entre 
os grupos. 
 

NE: 2B 
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Cerâmica, principalmente nos pacientes obesos;  já o estudo realizado no 

Canadá, de Lewis et al [12] revelou menor índice de desgaste anual das 

próteses com componente Cerâmica em Cerâmica. No entanto, não houve 

diferença estatisticamente significativa na avaliação funcional e na taxa de 

revisão de próteses num tempo de seguimento médio que variou entre 2 a 8 

anos. Em se tratando de sobrevida de próteses. 

Pacientes com próteses Cerâmica em Cerâmica  versus Metal em 

Polietileno foram estudados por Bascarevic et al  [33] e Capello et al [34]. 

Capello descreveu menor taxa de revisão de próteses no grupo de pacientes 

Cerâmica em Cerâmica com seguimento médio de 8 anos. As demais 

comparações não mostraram diferença estatisticamente significativa em 

relação à avaliação funcional e nos outros desfechos como 

soltura/afrouxamento asséptico e luxação da prótese.  

A maioria dos estudos descritos nesta recomendação mostraram tempo 

de seguimento curto para avaliar adequadamente sobrevida das próteses de 

quadril e muitos deles não descreveram complicações clinicas no pós-

operatório imediato (embolia pulmonar, trombose venosa profunda e índice de 

infecções) bem como perfil de comorbidades dos pacientes incluídos nos 

ECRs.  

 

4.5 Avaliação de custos 

Não foram encontrados estudos de custo-efetividade. 

 

5 Conclusão e recomendações 

Após análise de 17 ECRs publicados nos últimos 6 anos, não encontramos 

evidências clínicas de superioridade entre os componente de revestimentos das 

próteses de quadril descritas na literatura. Tanto revestimentos com cerâmica, 

polietileno e metal mostram boa taxa de sobrevida livre de revisão das próteses. A 

maior limitação dos estudos é a casuística pequena e o tempo curto de seguimento. 

(Recomendação de Grau B) 
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6 Anexos  

Anexo 1 -  Harris Hip Score  : 

O Harris Hip Score é instrumento de avaliação específica, 

desenvolvido originalmente em 1969 para avaliar os resultados da 

Artroplastia Total de Quadril (ATQ), sendo amplamente utilizado como 

método de comparação dos resultados. Apresenta escala com o máximo de 

100 pontos, incluindo avaliação da dor, função, deformidade e mobilidade. 

Dor e função tem o maior peso (44 e 47 pontos). Amplitude de movimento e 

deformidade recebem  5 e 4 pontos respectivamente. Função foi subdivida 

em atividades da vida diária (14 pontos) e marcha (33 pontos). Pontuação 

total menor que 70 pontos é considerado resultado ruim, 70 a 80 

razoável, 80 a 90 bom e 90 a 100 excelente  [5]. 
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