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RESUMO

PONTES, Mariana Demétrio de Sousa. Impactos da espera por correção cirúrgica da

Escoliose Idiopática do Adolescente e suas repercussões para o Sistema Único de Saúde:

Revisão sistemática. 2022. 60 f. Tese (Pós-graduação em Ciências da Saúde Aplicadas ao

Aparelho Locomotor) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,

Ribeirão Preto, 2022.

A correção cirúrgica é uma opção efetiva de tratamento para casos de Escoliose Idiopática do

Adolescente (EIA) com curvas acima de 45º. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS),

os pacientes, avaliados nos centros de referência e com indicação cirúrgica, são cadastrados

em fila de espera até que o tratamento definitivo possa ser realizado. O presente trabalho se

trata de uma revisão sistemática que buscou responder o questionamento: "Qual o impacto do

tempo de espera para correção cirúrgica da EIA do ponto de vista de evolução da

deformidade, de custo do tratamento e de qualidade de vida?”. Os estudos foram pesquisados

nas bases de dados MEDLINE (via PubMed), Embase, LILACS, SciELO, Scopus, Web of

Science, LIVIVO, Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Cochrane Library.

Os artigos foram selecionados de acordo com os seguintes critérios de elegibilidade: amostra

exclusiva de pacientes diagnosticados com EIA, com faixa etária entre 10 e 18 anos, com

indicação de correção cirúrgica e que necessitaram ser submetidos a filas de espera para o

tratamento. Os riscos de viés foram avaliados por meio da ferramenta Risk Of Bias In

Non-randomized Studies - Interventions (ROBINS-I); o sistema Grading of Recommendations

Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) foi utilizado para a classificação do

nível do conjunto de evidências para cada desfecho; e o sumário da evidência disponível está

sendo exposto em forma de síntese narrativa. Os 6 estudos observacionais incluídos na



revisão sistemáticas demonstraram que, nos indivíduos que aguardam por cirurgia de EIA,

ocorre piora da deformidade na coluna (evidência alta), aumento do custo do tratamento

(evidência moderada) e impacto negativo na qualidade de vida (evidência baixa). Utilizar

estudos de melhor qualidade metodológica para investigar esses desfechos incorre no risco de

violação de boas práticas em pesquisa, uma vez que ensaios clínicos randomizados com esta

temática apresentam limitações éticas para serem executados.

Descritores: Adolescente. Coluna vertebral. Escoliose. Listas de espera. Revisão sistemática.

Saúde do Adolescente. Sistema Único de Saúde.



ABSTRACT

PONTES, Mariana Demétrio de Sousa. Impacts of waiting for Adolescent Idiopathic

Scoliosis surgical correction and its repercussions for Brazilian Unified Health System:

Systematic review. 2022. 60 f. Thesis (Pós-graduação em Ciências da Saúde Aplicadas ao

Aparelho Locomotor) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo,

Ribeirão Preto, 2022.

Surgical correction is an effective treatment option for Adolescent Idiopathic Scoliosis (AIS)

with curves above 45º. Within the scope of the Brazilian Unified Health System (SUS),

patients who have indications of surgical treatment are registered on waiting lists until

definitive treatment can be performed. This study is a systematic review to answer the

question: "What is the impact of the waiting time for AIS surgical correction from the point of

view of deformity evolution, treatment cost and quality of life?". The studies were searched

by two researchers in PubMed, Embase, LILACS, SciELO, Scopus, Web of Science,

LIVIVO, Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), and Cochrane Library

databases. The articles were selected according to the eligibility criteria: Patients diagnosed

with AIS, aged between 10 and 18 years old, with indication for surgical correction and who

needed to be submitted to waiting lists for treatment. The risks of bias were evaluated using

the Risk Of Bias In Non-randomized Studies - Interventions (ROBINS-I) tool. Grading of

Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (GRADE) system was used to

classify the level of the evidence for each outcome and the summary of available evidence is

being presented in a narrative synthesis. The 6 observational studies included in the

systematic review showed that, in patients awaiting for AIS surgery, there is a worsening of

the spinal deformity (substantial evidence), an increasing cost of treatment (moderate



evidence) and it may negatively impact patients' quality of life (insufficient evidence).

Performing better methodological quality studies to investigate these outcomes could violate

good research practices, since randomized clinical trials with this subject have ethical

limitations to be carried out.

Key words: Adolescent. Adolescent Health. Scoliosis. Spine. Systematic Review. Unified

Health System. Waiting lists.
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INTRODUÇÃO
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1. INTRODUÇÃO

A escoliose idiopática consiste em uma deformidade estruturada da coluna vertebral

maior que 10º no plano coronal, associada a componente rotacional das vértebras.1 O

diagnóstico é feito por exclusão, ou seja, quando outras causas de escoliose, como

malformação vertebral, doença neurológica, distrofia muscular ou outras desordens

sistêmicas, são afastadas.1 Apesar de muitas pesquisas a respeito da etiopatogenia da doença já

terem sido desenvolvidas, ela ainda permanece desconhecida.2 Porém, uma vez que esta

afecção é frequentemente observada em vários membros de uma família, há fortes indícios de

que um componente genético esteja envolvido.2

Pode-se classificar a escoliose idiopática em três subgrupos de acordo com a idade do

paciente no momento do diagnóstico: (1) Escoliose Idiopática Infantil, entre 0 e 3 anos; (2)

Escoliose Idiopática Juvenil, entre 4 e 9 anos; e (3) Escoliose Idiopática do Adolescente

(EIA), a partir de 10 anos de idade até a maturidade esquelética.3 Cerca de 2% a 3% da

população abaixo de 16 anos de idade recebem o diagnóstico de EIA acima de 10º, enquanto

0,3% a 0,5% apresentam deformidade acima de 20º, magnitude esta que indica tratamento

específico.2

Um dos temores relacionados à EIA é a piora ou progressão da deformidade.4 Alguns

fatores são preditores dessa progressão, dentre eles a maturidade do paciente (idade no

diagnóstico, presença de menarca e crescimento esquelético remanescente), o tamanho e a

localização da curva.4-7 Curvas com ápice torácico apresentam a mais alta prevalência de

progressão, entre 58% a 100%, e, quanto mais imaturo esqueleticamente e sexualmente for o

paciente, maior o risco de piora da deformidade.4-7

As opções terapêuticas para a EIA consistem em seguimento clínico e radiográfico,

uso de órteses ou cirurgia.8 Os principais objetivos do tratamento cirúrgico com
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instrumentação são interromper a progressão da deformidade, alcançar a correção nas três

dimensões e melhorar o equilíbrio do tronco, com o mínimo de complicações possíveis a

curto e longo prazos.2 Curvas acima de 45º geralmente indicam correção cirúrgica nos casos

de EIA, sendo a artrodese via posterior a técnica de escolha na maioria dos casos.9

A EIA não tratada pode apresentar consequências, como dor na coluna e desequilíbrio

do tronco, que geram impactos físicos, psicológicos e sociais à saúde do paciente.10 Estudos

apontam que curvas maiores que 50º podem continuar progredindo até 1º por ano e que

curvas acima de 80º podem causar comprometimento da função pulmonar, bem como

aumento da morbidade e mortalidade.10

Nos casos em que a cirurgia é postergada para a idade adulta, para atingir a correção

adequada, há, geralmente, necessidade de procedimentos de maior morbidade, uma vez que

pacientes mais velhos tendem a apresentar curvas menos flexíveis.11 Ademais, os índices de

complicações, como pseudoartrose e cifose juncional, para o mesmo procedimento em

adultos, são maiores do que nos indivíduos imaturos.11

Na esfera do Sistema Único de Saúde (SUS), a gestão do tratamento das deformidades

da coluna vertebral tem sido conduzida de acordo com as diretrizes vigentes.12 Os pacientes

que necessitam de cuidados especializados são encaminhados via rede do sistema para os

centros de referência credenciados para o atendimento de alta complexidade. Os indivíduos

são, então, avaliados pelo cirurgião de coluna e, caso o procedimento cirúrgico esteja

indicado, são cadastrados em fila de espera e aguardam até que o tratamento possa ser

realizado.13 As cirurgias para correção de EIA exigem tempo, profissionais experientes e

requerem a utilização de recursos técnicos e de implantes de alto custo.14-16 Além disso, por

conta do subfinanciamento ao tratamento cirúrgico de deformidades da coluna em sistemas

públicos de saúde, os pacientes acabam sendo submetidos a listas de espera cada vez

maiores.17-18 Este extenso período de espera para o tratamento definitivo parece ser prejudicial



20

aos indivíduos, do ponto de vista de piora da deformidade, de aumento do custo, de efeitos

negativos na saúde mental e na qualidade de vida.19-20

O aperfeiçoamento das ações de saúde pública, na esfera da alta complexidade,

inicia-se com o levantamento de informações sobre a situação de saúde de determinada

condição.12 Diante disso, as publicações provenientes desta tese poderão servir como subsídio

para promover melhorias tanto na saúde global do adolescente portador de EIA, quanto na

gestão financeira e orçamentária da saúde pública brasileira.
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2. OBJETIVOS

2.1. Primário

Avaliar os impactos da espera por correção cirúrgica da EIA e suas repercussões para

o SUS.

2.2. Secundários

- Analisar os efeitos gerados pela lista de espera para correção cirúrgica de EIA,

do ponto de vista de progressão da deformidade da coluna vertebral.

- Avaliar fatores relacionados ao custo do tratamento de pacientes submetidos a

filas de espera para cirurgia de EIA.

- Avaliar as consequências, sob o prisma de qualidade de vida, geradas pela

espera para correção cirúrgica de EIA.
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MATERIAL E MÉTODOS
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3. MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de um estudo de revisão sistemática da literatura, norteado pelas

recomendações metodológicas das diretrizes da Cochrane21 e do manual de orientações para

revisões sistemáticas do Centre for Reviews and Dissemination (CRD) da Universidade de

York.22

De acordo com a Resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS),23 por

se tratar de uma pesquisa secundária, em que os pacientes não serão investigados diretamente,

realizada exclusivamente com textos científicos já publicados, houve dispensa de análise pelo

Comitê de Ética em Pesquisa da instituição (Anexo A).

O protocolo da revisão sistemática foi registrado no banco de dados International

prospective register of systematic reviews (PROSPERO) da Universidade de York24, sob

protocolo CRD42020212134 (Anexo B), e aceito para publicação (Anexo C).

3.1. Questão de pesquisa

Este estudo buscou responder o questionamento "Qual o impacto do tempo de espera

para correção cirúrgica da EIA do ponto de vista de evolução da deformidade, de custo do

tratamento e de qualidade de vida?”

A pergunta da pesquisa foi elaborada com base no acrônimo PICO21, onde “P”

corresponde à população incluída; “I”, à intervenção ou exposição ; “C”, ao comparador; e

“O”, aos desfechos (outcomes). A população incluída correspondeu a indivíduos portadores

de EIA com indicação de tratamento cirúrgico, expostos a filas de espera para correção

cirúrgica. Pacientes operados precocemente foram utilizados como comparadores e os
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desfechos avaliados foram relacionados aos impactos na progressão da deformidade, no custo

do tratamento e na qualidade de vida dos indivíduos.

3.2. Estratégia de busca e Busca na literatura

Os estudos foram pesquisados nas seguintes bases de dados: MEDLINE (via PubMed),

Embase, LILACS, SciELO, Scopus, Web of Science, LIVIVO, Portal Regional da Biblioteca

Virtual em Saúde (BVS) e Cochrane Library. Para complementar as buscas das bases de

dados e incluir a literatura cinzenta, a fim de minimizar vieses de publicação, foi feita busca

manual, leitura das listas de referências dos artigos e pesquisa na Biblioteca Digital Brasileira

de Teses e Dissertações (BDTD), no Google Scholar, no ClinicalTrials.gov, no Registro

Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) e na plataforma OpenGrey.

Os termos utilizados na busca foram: "waiting time”, "wait time”, “waiting list”,

“wait list”, “delaying surgery”, "late surgery", “scoliosis”, “adolescent idiopathic scoliosis”

e “AIS”. Não houve restrições para utilização de termos Medical Subject

Headings/Descritores em Ciências da Saúde (MeSH/DeCS), Embase subject headings

(EMTREE) ou equivalentes. Também não houve restrições de idioma e de ano de publicação.

Foram utilizados os operadores booleanos [OR] e [AND]. O detalhamento da estratégia de

busca em cada base de dados está apresentado no Apêndice A.

As buscas foram feitas por dois pesquisadores de forma independente, seguindo as

recomendações do protocolo Peer Review of Electronic Search Strategies (PRESS).25 Os

resultados relacionados à quantidade de artigos encontrados foram registrados em forma de

tabela no software Microsoft Excel® versão 15.29.

3.3. Seleção dos estudos



26

A seleção dos estudos foi feita em duas fases, por dois pesquisadores de forma

independente. Na primeira fase, os avaliadores selecionaram os estudos potencialmente

relevantes a partir dos títulos e dos resumos. Na segunda fase, foi feita a leitura do texto

completo dos estudos selecionados na fase anterior. Os artigos escolhidos para inclusão na

revisão sistemática foram avaliados de acordo com os seguintes critérios de elegibilidade:

amostra exclusiva de pacientes diagnosticados com EIA, com faixa etária entre 10 e 18 anos,

de ambos os sexos, com indicação de correção cirúrgica e que necessitaram ser submetidos a

filas de espera para o tratamento. Os casos discordantes foram resolvidos por consenso com

um terceiro avaliador especialista em coluna vertebral e pesquisador com mais de 10 anos de

experiência. Foi utilizado o gerenciador de referências Mendeley® disponível em forma de

aplicativo online para evitar duplicidade e para facilitar o compartilhamento dos arquivos

entre os pesquisadores.

3.4. Extração dos dados

Os dois avaliadores extraíram os dados dos estudos também de forma pareada e

independente. Foi utilizado o gerenciador de revisão sistemática Rayyan®, disponível em

forma de aplicativo web, com a finalidade de permitir melhor exploração dos resultados dos

estudos incluídos. A análise das discordâncias também foi feita pelo terceiro pesquisador

especialista no assunto. O formulário para extração dos dados conteve informações gerais dos

estudos, características dos participantes, metodologias utilizadas, resultados, além de

informações descritivas individuais (Apêndice B).

Nos casos de ausência de dados explícitos nos estudos, foi tentado contato por e-mail

com os autores dos estudos primários para que as informações pudessem ser inseridas na
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revisão sistemática. Como não houve retorno, foram avaliados apenas os dados que foram

efetivamente publicados.

3.5. Avaliação da qualidade metodológica dos estudos incluídos

O risco de viés foi avaliado a partir da análise da representatividade das amostras, dos

métodos de seleção dos participantes, de aferição dos desfechos e de controle dos fatores de

confundimento, por meio da ferramenta Risk Of Bias In Non-randomized Studies -

Interventions (ROBINS-I)26, a qual classifica o risco de viés em baixo, moderado, grave e

crítico. Também foi levado em conta os potenciais conflitos de interesses dos estudos

incluídos.

3.6. Avaliação da qualidade das evidências

Uma vez concluída a avaliação crítica da qualidade metodológica dos estudos, foram

ponderadas as qualidades das evidências para cada desfecho priorizado na revisão sistemática.

O sistema Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation

(GRADE)27 foi utilizado para a classificação do nível do conjunto de evidências para cada

desfecho em alta, moderada, baixa ou muito baixa.

3.7. Síntese dos dados

O sumário da evidência disponível está sendo exposto em forma de síntese narrativa.

3.8. Redação e publicação
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A revisão sistemática foi redigida de acordo com as recomendações do protocolo

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analysis (PRISMA).28

Não houve conflito de interesses.
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RESULTADOS
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4. RESULTADOS

4.1. Seleção dos estudos

Um total de 6 estudos foram incluídos na revisão sistemática. O diagrama do fluxo da

seleção dos trabalhos está detalhado na Figura 1.

Figura 1 - Diagrama de fluxo da seleção dos estudos

Fonte: imagem obtida pela autora conforme modelo do fluxograma do Preferred Reporting Items for Systematic

Reviews and Meta-Analysis (PRISMA)28
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Tabela 1 - Características gerais dos estudos incluídos

Estudo Desenho do estudo Número de
pacientes

Nível de
evidência

Revista Ano País Publicação Risco de
viés

Ahn et al29 Coorte retrospectiva 216 III Canadian Medical Association Journal 2011 Canadá Artigo completo Moderado

Fallatah et al30 Coorte retrospectiva 215 III Journal of Spine 2015 Arábia Saudita Artigo completo Grave

Ramo et al31 Caso-controle 143 III Spine Deformity 2019 Estados Unidos Artigo completo Baixo

Tarrant et al32 Coorte prospectiva 77 II Global Spine Journal 2016 Irlanda Resumo de congresso Moderado

Lynch et al33 Coorte retrospectiva 40 III Orthopaedic Proceedings 2012 Reino Unido Resumo de congresso Moderado

Parrent et al34 Coorte retrospectiva 177 III Spine 2010 Canadá Resumo de congresso Moderado

Fonte: resultados obtidos pela autora
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4.2. Características dos estudos

O nível de evidência dos estudos variou entre II e III. Um trabalho foi desenvolvido

com metodologia prospectiva, ao passo que cinco estudos tiveram desenho retrospectivo. Três

estudos foram publicados no formato de artigo completo em periódicos internacionais,

enquanto três trabalhos foram publicados em anais de eventos científicos em forma de resumo

estruturado (Tabela 1).

4.3. Resultados individuais dos estudos

Em um estudo canadense, Ahn29 avaliou 216 pacientes, com idade entre 11 e 17 anos,

com ângulo de Cobb de pelo menos 40º, que esperaram para tratamento cirúrgico de EIA. A

medida do ângulo de Cobb foi feita na radiografia de coluna total em incidência

anteroposterior na ocasião da indicação cirúrgica e novamente quando a cirurgia foi realizada.

Curvas com ângulo de Cobb entre 40° e 70° receberam tratamento cirúrgico por via posterior

ou anterior, ao passo que as deformidades entre 70° e 90° receberam correção cirúrgica em

dois tempos (liberação anterior, seguida de abordagem posterior entre uma e duas semanas

após). Curvas maiores que 90° foram tratadas desta mesma forma, porém foi utilizada tração

halofemoral durante o intervalo entre os procedimentos. O principal desfecho avaliado neste

trabalho foi a necessidade de cirurgia adicional na coluna, uma vez que todos os pacientes em

que foi necessário associar outra via de artrodese em relação ao planejamento inicial tiveram

que aguardar por, pelo menos, 3 meses para serem operados. Dos 88 pacientes que esperaram

por mais de 6 meses para cirurgia, 14,8% (n=13) necessitaram de cirurgia adicional devido à

piora da curva, em relação a 1,6% (2 de 128 pacientes) que foram submetidos ao tratamento

entre 3 e 6 meses (χ2 p=0,0001). Uma regressão logística foi utilizada para avaliar a relação
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entre os tempos de espera cirúrgica e os eventos adversos. Aqueles que esperaram por mais de

6 meses tiveram maior progressão da deformidade, cirurgias mais longas e tempo de

internação mais prolongado. Também apresentaram menor correção da deformidade em

relação aos operados precocemente (Wilcoxon-Mann-Whitney p=0,011). A odds ratio

ajustada para evento adverso a cada 90 dias adicionais de espera, a partir do momento da

indicação cirúrgica, foi de 1,81 (IC95% 1,34–2,44). Esse valor aumentou com a imaturidade

esquelética e com a gravidade da curva escoliótica. Os autores concluíram que a espera

prolongada pela cirurgia aumentou o risco de procedimentos adicionais e outros eventos

adversos. Além disso, sugerem que uma meta de três meses para correção cirúrgica da EIA

poderia eliminar a necessidade de fusão adicional.

Fallatah e colaboradores30 estudaram, retrospectivamente, 215 pacientes (86%

feminino) entre 11 e 18 anos em lista de espera para cirurgia de EIA em serviços públicos e

privados. A idade média de apresentação foi de 13,6 anos, com deformidade na coluna

apresentando ângulo de Cobb médio de 71º (variação de 45º a 120º) no momento da indicação

da cirurgia. Observou-se piora média de 24º (variação de 8º a 30º) durante a espera para o

procedimento. Os autores informaram que o tempo médio de espera foi maior nos pacientes

tratados no serviço público (36 semanas) em relação aos pacientes do serviço privado (9

semanas), p<0,05. Do total de pacientes estudados, 55 foram submetidos a cirurgia no período

de seguimento de 2 anos. Destes, houve necessidade de ampliar os níveis de artrodese em 22

(40%) casos, ao comparar os planejamentos cirúrgicos baseados nas radiografias do momento

da indicação cirúrgica com os planejamentos revisados nos exames do pré-operatório

imediato. Os pacientes operados apresentaram resultados melhores no questionário Scoliosis

Research Society (SRS)-30, que avalia qualidade de vida de portadores de deformidades

vertebrais, quando comparado ao grupo que ainda aguardava cirurgia.
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Ramo31 comparou 143 pacientes com faixa etária entre 10 e 18 anos (média de

14,4±2,2 anos) que aguardaram pelo menos 6 meses para correção de EIA com pacientes

controles que tiveram suas cirurgias realizadas precocemente nos Estados Unidos. As

variáveis estudadas foram o ângulo de Cobb, a classificação de Risser, presença ou não de

menarca e o status da cartilagem trirradiada. O tempo médio de espera foi de 11±2 meses. O

autor concluiu que os pacientes portadores de EIA que estão na fase de pré-menarca, que

possuem Risser 0, que apresentam cartilagem trirradiada aberta e que aguardaram por mais de

6 meses para o tratamento cirúrgico tiveram aumento do ângulo de Cobb, em média, de

1,6º/mês. Por outro lado, pacientes classificados como Risser 3 a 5 não apresentaram

progressão importante da curva, permitindo maior flexibilidade no agendamento do

procedimento cirúrgico.

Tarrant e colaboradores32 estudaram, em uma coorte prospectiva, 77 pacientes

portadores de EIA que aguardavam por cirurgia de artrodese via posterior durante período

médio de 33 semanas, com variação entre 19 e 56 semanas, sendo que quase dois terços dos

pacientes (n=48) aguardaram por mais de 6 meses. Os pacientes que esperaram por mais de 6

meses para tratamento tinham curvas pré-operatórias maiores (65º±14º) em relação aos

pacientes operados precocemente (58º±10º). O custo médio do tratamento por paciente foi

significativamente maior (€32.652) naqueles que aguardaram por mais de 6 meses em relação

ao tratamento mais precoce (€27.629), p<0,0001. Ademais, tempos mais longos na lista de

espera foram fortemente correlacionados com uma duração cirúrgica significativamente maior

(rs=0,565, p<0,0001). Os autores não encontraram correlações significativas entre o tempo de

lista de espera e o tempo de internação hospitalar no perioperatório.

Lynch33 avaliou retrospectivamente 40 pacientes no Reino Unido submetidos a lista de

espera para correção cirúrgica de EIA. A amostra estudada aguardou, em média, 12 meses até

a realização do procedimento (variação de 6 a 16 meses). Foi feita a comparação entre o
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ângulo de Cobb aferido na radiografia do momento da admissão na lista de espera em relação

à radiografia pré-operatória e observou-se piora de 12º em média. A curva, no momento da

cirurgia, teve média de 78º (variando de 55º a 96º). As análises de custo revelaram aumento

estimado de 25% no valor do tratamento às custas de necessidade de maior quantidade de

implantes, de leito em unidade de terapia intensiva (UTI) e de maior tempo de internação.

Parrent34 incluiu, em seu estudo, 177 pacientes com EIA que aguardavam por correção

cirúrgica. O tempo de espera médio foi de 225,7±127,3 dias e houve piora de 7,7º±8,6º, em

média, do ângulo de Cobb. Quarenta e sete indivíduos tiveram piora da deformidade em mais

de 10º. Houve mudança do planejamento cirúrgico em 28 pacientes, o que acarretou aumento

do tempo cirúrgico de 323 a 418 minutos (p<0,001).

4.4. Qualidade das evidências

A Figura 2, extraída da plataforma GRADE27, contém as informações referentes à

qualidade das evidências de cada um dos desfechos avaliados na revisão sistemática.
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Figura 2 - Avaliação da qualidade das evidências

Fonte: Resultados obtidos pela autora por meio da ferramenta Grading of Recommendations Assessment, Development, and Evaluation (GRADE).27
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DISCUSSÃO
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5. DISCUSSÃO

A literatura atual sugere que a espera por correção cirúrgica de deformidades da

coluna vertebral pode gerar diversas consequências negativas, dificultando o tratamento

destes pacientes. Os aumentos de morbidade e de custo dos procedimentos são apontados

como consequências das listas de espera.35-36 Também já foi relatado que o período de espera

para o tratamento definitivo está relacionado a implicações na saúde mental e ao atraso no

retorno às atividades habituais dos pacientes.20 Não há revisões sistemáticas publicadas e nem

protocolos registrados com esta temática, conferindo a presente pesquisa o ineditismo

esperado para uma tese de doutorado, além do elevado nível de evidência propiciado por um

estudo com a metodologia proposta.

No que diz respeito à piora da deformidade da coluna durante a espera por cirurgia, os

seis estudos incluídos nesta revisão sistemática concordam, com alta qualidade de evidência,

que o longo tempo de espera está relacionado com a piora da deformidade quando comparado

ao momento de indicação do procedimento. Pode-se apontar como limitações do trabalho de

Ahn e colaboradores29, o desenho retrospectivo, com possíveis vieses na aferição do ângulo de

Cobb nas radiografias, que foi minimizado ocultando outras informações sobre os pacientes

durante a coleta de dados. Além disso, os pacientes incluídos apresentavam curvas

heterogêneas e a necessidade de cirurgia adicional poderia ser minimizada com uso de outras

técnicas de artrodese. Já, as limitações do estudo de Ramo31 também incluem os vieses

inerentes a projetos retrospectivos. A pequena amostra de pacientes agrupados de acordo com

a classificação de Risser não permitiu determinar com confiança o risco de progressão em

cada um dos estágios conforme proposto pela metodologia do artigo. Além disso, o grupo

controle também apresenta vieses de seleção no que diz respeito ao tipo de curva. Os estudos

de Tarrant32, Lynch33 e Parent34 apesar de publicados em periódicos com bom fator de impacto

do ponto de vista de literatura ortopédica, estão disponibilizados em forma de resumos, não
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apresentando, portanto, todos os detalhes metodológicos necessários para a avaliação

pormenorizada dos riscos de vieses.

Em se tratando dos impactos relacionados ao custo do tratamento, os dois estudos

incluídos na revisão sistemática que avaliaram este desfecho apontaram que este é

significativamente mais alto quando os pacientes são operados tardiamente após serem

submetidos a listas de espera. Os autores apresentaram que isso se deve às custas de

necessidade de mais implantes (mais níveis de artrodese), maior tempo de internação e maior

necessidade de leitos de UTI. Apesar de exporem o aumento significativo no valor do

tratamento, as publicações de Tarrant32 e Lynch33, como mencionado anteriormente, estão

disponíveis apenas em forma de resumos estruturados, dificultando assim a análise crítica da

qualidade metodológica e, consequentemente, apresentando desfecho de qualidade moderada

de evidência.

Estudos a respeito das alterações dos escores de qualidade de vida durante a

permanência na fila de espera para tratamento de diversas causas de deformidades vertebrais

mostraram que as pontuações referentes à dor, à satisfação e à autoimagem pioram

significativamente nos casos de espera acima de 3 meses.17 Apenas um artigo avaliou, por

meio de instrumento validado, a qualidade de vida especificamente de uma amostra de

pacientes portadores de EIA que aguardaram por cirurgia em filas de espera, o qual foi

incluído nesta revisão sistemática. Este estudo desenvolvido por Fallatah e colaboradores30

carece de detalhamento metodológico quanto à aplicação do questionário SRS-30. Além

disso, o título do artigo informa que apenas pacientes portadores de EIA foram avaliados,

porém há relato na sessão de resultados que pacientes com afecções intraespinais associadas

têm maior risco de progressão da deformidade, não havendo, portanto, clareza na definição

dos critérios de inclusão. Portanto, a análise da presente revisão sistemática demonstrou baixa



40

evidência científica no desfecho relacionado à qualidade de vida na fila de espera para

cirurgia de EIA.

Esta revisão sistemática apresenta limitações que merecem ser mencionadas: trata-se

de uma síntese exploratória, que agregou resultados de poucos estudos observacionais (viés de

publicação), de tal modo que não foi possível conduzir uma metanálise, nem estabelecer

implicações clínicas imediatas. Apesar disso, este estudo foi desenvolvido por meio de

protocolos metodológicos claros, rigorosos e bem estabelecidos. Ensaios clínicos

randomizados controlados têm muitas limitações éticas neste âmbito. Desta forma, é difícil

determinar com estudos de melhor qualidade metodológica se a espera por tratamento

cirúrgico da EIA acarreta piora efetiva da deformidade na coluna, aumenta o custo do

tratamento ou impacta negativamente na qualidade de vida dos pacientes.

Por fim, a lista de espera para a cirurgia não parece ser o único problema na logística

de tratamento deste grupo de pacientes. O atraso no diagnóstico e no encaminhamento para o

centro de referência, e a presença ou não de planos ou seguros de saúde também são fatores

que podem justificar a gravidade das deformidades no momento da cirurgia.37-41
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6. CONCLUSÃO

Estudos observacionais demonstram que, nos indivíduos que aguardam em listas de

espera por cirurgia de EIA, ocorre piora da deformidade na coluna, aumento do custo do

tratamento e possível impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes. Utilizar estudos de

melhor qualidade metodológica para investigar esses desfechos incorre no risco de violação

de boas práticas em pesquisa, uma vez que ensaios clínicos randomizados com esta temática

apresentam limitações éticas para serem executados.
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ANEXOS

Anexo A – Ofício de dispensa de avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das

Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo
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Anexo B – Registro do protocolo de revisão sistemática na plataforma PROSPERO
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Anexo C - Submissão do Protocolo de Revisão Sistemática para publicação
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APÊNDICES

Apêndice A – Detalhamento das estratégias de busca

- MEDLINE (via PubMed): 1164 estudos

((wait* time) OR (wait* list) OR (delay* surgery) OR (late surgery)) AND ((scoliosis) OR

(idiopathic scoliosis) OR (adolescent idiopathic scoliosis) OR (AIS))

- Embase: 62 estudos

((wait* time) OR (wait* list) OR (delay* surgery)) AND (scoliosis)

- LILACS: 8 estudos

((waiting) OR (wait) OR (delay) OR (delaying)) AND (scoliosis)

- SciELO: 6 estudos

((wait*) OR (delay*)) AND (scoliosis)

- Scopus: 258 estudos

((wait*) OR (delay*)) AND (idiopathic scoliosis)

- Web of Science: 5527 estudos

((wait* time) OR (wait* list) OR (delay* surgery) OR (late surgery)) AND ((scoliosis) OR

(idiopathic scoliosis) OR (adolescent idiopathic scoliosis) OR (AIS))

- LIVIVO: 265 estudos
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((wait*) OR (delay*)) AND (idiopathic scoliosis)

- Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): 190 estudos

((wait*) OR (delay*)) AND (idiopathic scoliosis)

- Cochrane Library: 606 estudos

(adolescent idiopathic scoliosis)

- Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD): 74 estudos

(scoliosis)

- Google Scholar: 2790 estudos

((wait* time) OR (wait* list) OR (delay* surgery) OR (late surgery)) AND ((scoliosis) OR

(idiopathic scoliosis) OR (adolescent idiopathic scoliosis) OR (AIS))

- ClinicalTrials.gov: 211 estudos

(idiopathic scoliosis)

- Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC): 12 estudos

(scoliosis)

- OpenGrey: 48 estudos

(scoliosis)
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Apêndice B – Formulário de extração dos dados

01) Informações gerais:

- Título

- Autores

- Ano de publicação

- Formato de publicação

- País de origem

- Desenho do estudo

- Local de publicação

02) Participantes:

- Idade

- Sexo

03) Metodologias:

- Objetivos

- Variáveis de estudo

- Técnicas de randomização

- Técnicas de intervenção

- Controle

04) Resultados:

- Número de pacientes

- Ferramentas de medição

- Tempo de seguimento
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- Tempo de espera para cirurgia

- Ângulo de Cobb no momento de cadastro na fila de espera

- Ângulo de Cobb pré-operatório

- Mudança no planejamento cirúrgico

- Avaliação de qualidade de vida

- Avaliação de custo

- Testes estatísticos

05) Outros descritores

06) Conclusões


