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RESUMO 

 

KAVALCO, Caroline Mayara. Avaliação da sensibilidade e função dos dedos 

após tratamento de falha de cobertura da polpa digital com retalhos em avanço 

ou em ilha: uma revisão sistemática. 2021. 95 f. Dissertação (Mestrado Profissional 

em Medicina) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2021. 

 

As lesões de dedos da mão estão entre as lesões traumáticas mais prevalentes. As 

técnicas mais utilizadas para cobertura das lesões das pontas dos dedos são os 

retalhos de avanço e os retalhos em ilha. Os retalhos em ilha, apesar de tecnicamente 

mais complexos, apresentam maior alcance e área de cobertura com inervação 

preservada. Por isso, acredita-se que ofereçam melhor sensibilidade e função do dedo. 

Foi realizada uma revisão sistemática com metanálise comparando a sensibilidade e 

mobilidade dos dedos, para falha de cobertura da ponta do dedo, após tratamento com 

retalhos em ilha ou retalhos em avanço. Os parâmetros utilizados para avaliação da 

sensibilidade foram estesiometria e discriminação estática de dois pontos, e para a 

mobilidade, o arco de movimento. Dos 1651 artigos encontrados, 34, descrevendo 1548 

dedos, foram incluídos na análise.  A qualidade dos artigos foi classificada segundo a 

escala PEDro, e a análise dos resultados foi feita considerando todos os artigos ou 

somente os 24 classificados como excelentes/bons. A qualidade de evidência das 

análises foi classificada segundo a escala GRADE. A estimativa das médias foi feita 

usando modelos aleatórios do método de Máxima Verossimilhança Restrita (REML). 

Para identificar heterogeneidade entre os estudos, o teste Q foi utilizado, e para 

quantificar a heterogeneidade, a estatística I2 foi usada. A análise de todos os estudos 

não encontrou diferença significativa para sensibilidade entre os retalhos. Porém, nos 

estudos com valores de escala PEDro maior que 6, os retalhos em ilha obtiveram 

melhor sensibilidade avaliada pela discriminação estática de dois pontos (p<0,05). Em 

relação à mobilidade do dedo, nenhuma das metanálises realizas mostrou diferença 

entre os retalhos em ilha e avanço. 

 

Palavras-chaves: traumatismo da mão, amputação, função executiva, sensação. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

KAVALCO, Caroline Mayara. Assessment of finger sensitivity and function after 

treatment of digital pulp cover failure with advancement or island flaps: a 

systematic review. 2021. 95 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Medicina) - 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 

2021. 

 

Finger injuries are among the most prevalent traumatic injuries. The most used 

techniques for covering the tips of the fingertips are advancement flaps and island flaps. 

Island flaps, despite being technically more complex, have a greater reach and coverage 

area with preserved innervation. Therefore, believed that they offer better finger 

sensitivity and function. A systematic review was carried out with meta-analysis 

comparing finger sensitivity and motor skills for failure of fingertip coverage after 

treatment with island flaps or advancing flaps. The parameters used to assess sensitivity 

were esthesiometry and two-point static discrimination, and for mobility, the range of 

motion. Of the 1651 articles found, 34, describing 1548 fingers, were included in the 

analysis. The quality of the articles was classified according to the PEDro scale, and the 

analysis of the results was carried out considering all articles or only the 24 classified as 

excellent/good. The quality of evidence of the analyzes was classified according to the 

GRADE scale. The estimation of means was made using Restricted Maximum 

Likelihood (REML) random models. To identify heterogeneity between studies, the Q 

test was used, and to quantify heterogeneity, the I2 statistic was used. The analysis of 

all studies found no statistical difference for sensitivity between flaps. However, in 

studies with PEDro scale values greater than 6, island flaps had better sensitivity (p < 

0.05) with statistical significance. Regarding the function of the finger, none of the meta-

analyses noticed a difference between the island and advancement flaps. 

Keywords: hand injury, amputation, function, sensation    
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1  INTRODUÇÃO  

1.1 Revisão sistemática e metanálise 

Uma revisão sistemática é uma forma de pesquisa em que se utiliza, como fonte 

de dados, a literatura publicada sobre o tema1. Este tipo de pesquisa é útil para integrar 

as informações de vários estudos independentes, podendo identificar resultados 

conflitantes ou coincidentes2. Através de uma avaliação de todos os estudos incluídos, 

as revisões sistemáticas possibilitam associar um maior número de resultados, 

generalização dos mesmos para determinadas populações ou grupos clínicos3.  

A metanálise é considerada um passo além da revisão sistemática, pois os dados 

colhidos na revisão sistemática são analisados em conjunto e sintetizados com 

procedimentos estatísticos, produzindo uma conclusão abrangente sobre uma condição 

específica4.   

A metanálise é uma técnica estatística especialmente desenvolvida para integrar 

os resultados de dois ou mais estudos independentes, sobre uma mesma questão de 

pesquisa, combinando os resultados de tais estudos em uma medida ponderada5. Na 

síntese ponderada atribui-se um peso diferente a cada estudo, de modo que cada um 

contribua diferentemente para a conclusão final. O método mais utilizado para atribuir 

peso a cada estudo é o inverso da variância, ou seja, quanto maior a variabilidade, 

menor a participação do estudo na conclusão final. Devido ao aumento do tamanho das 

amostras por combinação dos estudos, a síntese produzida por metanálise sobre um 

conjunto de estudos com boa validade reduz o grau de incerteza sobre os efeitos 

benéficos ou indesejáveis das intervenções em saúde6.  

Revisões sistemáticas com metanálise estão no topo da hierarquia de evidência, 

e, por isso, são os mais adequados para responder perguntas sobre as mais variadas 

intervenções4. 

 

1.2 Aspectos anatômicos 

A ponta do dedo é composta pela falange distal, inserções dos tendões flexores 

e extensores, ligamentos, complexo ungueal, tecido fibroso conectivo, vasos 

sanguíneos, nervos, terminais nervosos e pele7.  

A falange distal é formada por tofo, diáfise e base, em arranjo articular com a 

falange média. A cabeça ou tofo é alargado distalmente em formato de “U” criando uma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vari%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Amostra_(estat%C3%ADstica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Incerteza
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tuberosidade, o processo ungueal. A superfície rugosa dessa tuberosidade possibilita 

que tecidos conectivos densos da polpa digital consigam se aderir ao osso e forneçam 

um ancoramento a pele e ao subcutâneo8. 

O tendão terminal extensor dos dedos indicador, médio, anular e mínimo, e o 

tendão do extensor longo do polegar possuem uma inserção final no dorso da base da 

falange distal. No aspecto volar, o tendão do flexor profundo dos dedos e flexor longo 

do polegar se inserem no córtex volar da base falange distal, com uma área mais larga 

de ancoragem8.  

A articulação entre a falange distal e a falange média, chamada de articulação 

interfalangeana distal (IFD), é do tipo gínglimo, e sua estabilização é dada pelos 

ligamentos colaterais próprios e acessórios, que se inserem nos tubérculos laterais da 

base da falange distal e na placa volar8. 

O complexo ungueal é uma estrutura dorsal especializada essencial para 

funcionamento do dedo. A placa ungueal é uma estrutura firme e translucente, formada 

por três camadas de queratinócitos, que protege o dorso da ponta do dedo e fornece 

contra apoio para polpa digital9. A lúnula é a demarcação entre a placa germinativa, 

mais esbranquiçada, e a matriz, mais rosada ventralmente, sendo identificada como 

uma meia-lua na base da unha8. 

O tecido fibroso e conectivo junto com a gordura subcutânea formam dois 

espaços na ponta dos dedos: a polpa em si, mais distal, e a almofada, mais proximal. 

A polpa é formada por fibras originadas na tuberosidade ungueal que se estendem até 

a derme, e separam a gordura da ponta em estruturas cônicas. Esse arranjo torna a 

gordura da polpa firme e estável à pressão e possibilita mobilização de objetos entre as 

pontas dos dedos. A almofada da polpa é menos organizada, mais móvel e menos 

compacta. Os lóbulos de gordura são mais esféricos e não possuem fibras radiais entre 

eles, entretanto possuem vasos, nervos, corpúsculos de Paccini e de Meissner8. A 

polpa digital contribui com 56% do volume da ponta do dedo e é de fundamental 

importância na função do dedo durante a realização da pinça10. 

A inervação dos dedos é feita por dois nervos digitais próprios que se localizam 

adjacentes às artérias digitais próprias, numa posição lateral e mais dorsal do dedo. Ao 

nível da articulação IFD, cada nervo digital próprio radial e ulnar se trifurca, formando 

os ramos terminais, sendo eles o ramo dorsal para complexo ungueal, o ramo para 
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ponta dorsal do dedo e o ramo para polpa digital. A união desses ramos na polpa digital 

forma o arco transverso volar11.  

  Os nervos da ponta dos dedos têm componentes sensório e autonômico12. Os 

nervos sensitivos terminam em fibras não-mielinizadas responsáveis pela sensação de 

dor e temperatura, ou terminam em órgãos sensoriais específicos13. Corpúsculos de 

Meissner são organismos sensíveis ao toque leve localizados nas papilas dermais e 

responsáveis pela sensibilidade de dois pontos. Os corpúsculos de Paccini estão 

localizados no subcutâneo e são responsáveis pela sensibilidade profunda e vibratória. 

Os corpúsculos de Merkel são receptores ao toque localizados próximos as células 

basais. A discriminação fina depende da integridade da pele e dos nervos14,15. A ponta 

dos dedos é considerada o órgão tátil mais importante do corpo humano pois possibilita 

uma discriminação estática de dois pontos entre 3-4mm16. 

O suprimento vascular  do dedo é feito por artérias digitais próprias radiais e 

ulnares, que estão volares no eixo lateral do dedo17. Distal a inserção do tendão flexor 

profundo, as artérias digitais próprias formam o arco transverso distal ou arco digital da 

polpa. O arco forma uma anastomose única distal, chamada de anastomose crucial, 

que origina dois ramos, sendo um ulnar e um radial, orientados dorsalmente para formar 

o arco dorsal subungueal proximal. Além desses ramos, emite vasos longitudinais 

menores para a polpa que se anastomosam com os vasos dorsais18. Esse rico sistema 

de anastomose possibilita que o suprimento vascular ocorra em várias direções, 

predispondo a vascularização da ponta do dedo mesmo após lesões19. 

O sistema venoso é mais variável e composto por dois complexos, o sistema 

palmar e dorsal20. O sistema dorsal é dominante e se inicia na área paroniquial como 

uma ou duas vênulas em cada lado do leito ungueal. Elas se unem ao nível da matriz 

ungueal no eixo médio formando uma veia central chamada de veia dorsal terminal. 

Essa veia aumenta em tamanho proximalmente para então se dividir em duas ao nível 

da articulação IFD. O sistema venoso volar inicia na ponta do dedo formando várias 

anastomoses no tecido subcutâneo sem padrão consistente. Elas se convergem ao 

nível da base da falange distal em duas ou três veias21. 

 

1.3 Lesões dos dedos 

As lesões são classificadas de acordo com o local (Figura 1) e angulação da 

perda de cobertura (Figura 2). 
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Figura 1  - Classificações das lesões de acordo com o nível de acometimento relacionando as 

classificações de Allen, Foucher, Ishikawa, Tamai e Tang.  

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 Allen22 descreveu uma classificação dividindo as lesões em quatro: tipo I são as 

lesões que apenas a polpa digital distal está envolvida, tipo II inclui a perda da unha, 

tipo III incluí perda parcial da falange distal associada a perda da polpa e unha, e o tipo 

IV são aquelas em que a lúnula está envolvida, com perda de polpa, unha e parte da 

falange distal. Foucher et al.23 classificaram a lesão da ponta do dedo desde a falange 

média. A zona I é a mais proximal sendo delimitada pela inserção do flexor superficial 

do dedo até a articulação interfalangeana distal (IFD). Zona II abrange a área da 

articulação IFD até a base da unha, e a zona III é a região distal a base da unha23.  

Ishikawa et al.24 dividiram as lesões de ponta do dedo ao redor da unha baseado 

na anatomia vascular. A subzona I se inicia na ponta do dedo e termina na metade da 

unha, a subzona II começa na metade da unha e estende até a base da unha. A 

subzona III tem como limite distal a base da unha e limite proximal o ponto médio entre 

a base da unha e a articulação IFD, e a subzona IV inicia no ponto médio entre a base 

da unha e a articulação IFD até a própria articulação IFD. Tamai25 dividiu as lesões de 

dedo em cinco zonas, sendo as zonas I e II na região anatômica da ponta do dedo. A 

zona I é a região distal a base da unha, zona II estende da base da unha até a 

articulação IFD, zona III abrange a área da articulação IFD e a metade distal da falange 

média, zona IV tem como limites a prega de flexão da articulação interfalangeana 

proximal (IFP) e a prega palmar, e a zona V é a região proximal a articulação 

metacarpofalangeana (MF)25.   
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Tang et al.26 propuseram uma classificação unificada das lesões de ponta de 

dedo. A zona 0 é a região distal até a base da unha, sendo dividida em zona 0A em que 

a base da unha está intacta e zona 0B em que há lesão da base da unha. Na zona 1 

há presença de tendão flexor, sendo que a zona 1A se estende da base da unha até a 

inserção do flexor profundo dos dedos como zona 1A, região da articulação IFD como 

zona 1B e região proximal à articulação IFD como zona 1C26.  

A geometria da lesão é crucial para determinar as possíveis formas de 

tratamento10. As lesões podem ser divididas de acordo com o ângulo do corte em 

relação ao eixo do dedo e a exposição ou não de tecido ósseo. Fassler27 classificou os 

ângulos de lesão em: oblíquos volares, quando a maior parte do defeito está no plano 

volar com ou sem envolvimento do leito ungueal; transverso quando a lesão acomete 

mesma quantidade de pele volar e dorsal; e oblíqua dorsal, quando o defeito é 

prioritariamente dorsal com lesão do complexo ungueal.  

Figura 2 - Classificação da lesão conforme a geometria descrito Fassler e modificado por Tang. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

A Figura 2 apresenta a classificação da obliquidade da lesão descrita por Tang 

et al.26, que é uma modificação da classificação de Fassler27. No tipo A, a lesão é 

oblíqua volar sem envolvimento do osso ou do complexo ungueal; tipo B é oblíqua volar 

com envolvimento do tendão, osso ou complexo ungueal; tipo C é de corte transverso 

com envolvimento do tendão, osso ou complexo ungueal; tipo D é o defeito oblíquo 

dorsal com envolvimento do complexo ungueal, mas manutenção da polpa digital; e o 

tipo E é o corte oblíquo proximal volar com envolvimento de tendão flexor e falange 

distal26. 
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1.4 Tipos de retalhos 

Retalho é uma porção de pele, somado ou não a partes moles ou ósseas, que 

possui suprimento sanguíneo integral ao fim da cirurgia, diferente do enxerto, que é 

uma porção de tecido separado da sua origem sem suprimento sanguíneo28.  

Os retalhos são utilizados para cobrir uma lesão de pele ou partes moles com 

falha de cobertura, tratamento de queimadura, contraturas articulares, fraturas 

expostas, áreas infectadas ou irradiadas, e para reconstrução de estruturas específicas. 

Os retalhos são formados por pele, subcutâneo e vasos nutrientes, e são considerados 

compostos quando estruturas como tendão, nervo ou osso fazem parte da sua 

constituição29.  

 

1.4.1 Retalhos em avanço  

Os retalhos de avanço são considerados retalhos locais por serem compostos 

por pele adjacente ao local da lesão primária. São retalhos que fornecem tecido 

semelhante a pele da falha de cobertura28.  

 As técnicas destes retalhos são descritas para cobertura de falha de pele na 

ponta dos dedos após amputação transversa ou oblíqua dorsal, distal a metade distal 

da unha, e tem como característica o uso da pele volar local para cobertura do defeito, 

mantendo a conexão da mesma com os tecidos profundos30. O primeiro retalho em 

avanço foi descrito por Tranquilli-Leali em 193531 e modificados por Atasoy em 197032. 

O retalho de Atasoy (Figura 3) é um retalho triangular de ápice proximal com sua base 

de tamanho igual ao leito ungueal. Os lados do triângulo são desenhados até o nível da 

prega de flexão da articulação IFD. Para que haja avanço suficiente, o retalho deve ser 

dissecado até o nível do periósteo mantendo intacto os vasos sanguíneos. Após o 

avanço do retalho, o formato em V inicial é transformado em Y pela aproximação dos 

lados proximais do triângulo16,26.   

 

 

 

 

 

 



 

22 

 

Figura 3 - Retalho de avanço tipo Atasoy. A: planejamento do retalho; B: confecção do retalho; 

C: aspecto final do dedo. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Para lesões mais proximais dos dedos longos, o retalho de Venkataswami e 

Subramanian33 é uma opção (Figura 4). Este retalho é baseado em um dos feixes 

digitais e possibilita avanço significativo da pele. O desenho é feito em forma de 

triângulo de ápice proximal, com os lados atingindo a prega de flexão proximal do dedo. 

O lado do retalho que possui o feixe neurovascular terá uma incisão longitudinal e o 

lado oposto terá a incisão oblíqua para que a ponta do triângulo seja formada na base 

do dedo26. O retalho é avançado até o defeito com fechamento sem tensão na sutura. 

A base do triângulo é fechada em formado de Y, também de forma não tensa16.  

Figura 4 - Retalho de avanço tipo Venkataswami. A: planejamento do retalho; B: confecção do retalho; 

C: aspecto final do dedo.  

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

As lesões distais do polegar podem ser tratadas com o retalho descrito por 

Moberg em 196434. O retalho de avanço volar de Moberg é baseado nos dois feixes 

digitais, em que os dois nervos digitais próprios são levados junto com o retalho, e por 

isso é considerado um retalho sensitivo. As lesões não devem ser maiores que 2,5cm16. 

O retalho é desenhado com duas linhas longitudinais na face lateral do dedo até a prega 

de flexão da articulação MF (Figura 5). O retalho é avançado no plano acima da bainha 
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dos flexores, mantendo-a íntegra. Após dissecção, o retalho é avançado para distal e 

fixado com suturas não tensas na pele dorsal do defeito e mantido em posição com 

pontos laterais26.  

Figura 5 - Retalho de avanço tipo Moberg. A: planejamento do retalho; B: confecção do retalho;             
C: aspecto final do dedo. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

1.4.2 Retalhos em ilha 

Os retalhos em ilha são retalhos que mantém o padrão de vascularização através 

da manutenção dos pedículos neurovasculares, sendo a porção de pele dissecada do 

plano profundo e transferida para área de lesão baseados nos pedículos específicos. 

Nos pacientes com lesões da ponta do dedo mais proximais, maiores ou com 

acometimento de pele volar, há maior dificuldade técnica para cobertura. As 

possibilidades de tratamento evoluíram após a descrição dos retalhos em ilha, ao tornar 

a escolha do tratamento baseada no retalho a ser utilizado e não apenas pelo padrão e 

local da lesão. Os retalhos em ilha podem ser classificados como homodigital ou 

heterodigital, a depender do dedo doador, com suprimento vascular retrógrado ou 

anterógrado, inervado ou não inervado28.  

As vantagens dos retalhos em ilha são: maior quantidade de tecido disponível 

para cobertura completa de defeitos grandes, reconstrução do dedo em apenas uma 

cirurgia possibilitando uma mobilidade precoce do dedo, redução do risco de infecção 

por não haver necessidade de dispositivos de fixação interna para manutenção do dedo 

em posição adequada. Geralmente são mais espessos e possuem pele com 

características semelhantes a pele da área perdida, e o grande arco de rotação pode 

ser obtido sem travamento por pele ou conexões fasciais, quando comparados aos 

retalhos de avanço35. 
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Em 1976, Segmüller36 descreveu o primeiro retalho em ilha neurovascular 

homodigital. O autor utilizou o princípio do V-Y na face lateral do dedo porém baseou 

o retalho em um dos feixes neurovasculares digitais (Figura 6). Com essa modificação, 

o retalho tornou-se pediculado e conseguiu alcançar maiores distâncias na porção distal 

do dedo16,36. 

Figura 6 - Retalho de avanço tipo Segmüller. A: planejamento do retalho; B: confecção do retalho;   C: 
aspecto final do dedo. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

No retalho homodigital anterógrado em ilha, a pele e subcutâneo do próprio 

dedo lesado, adjacente à lesão, são utilizados e dissecados de forma livre, ficando 

ligado ao dedo apenas pelo pedículo neurovascular. Essa dissecção possibilita uma 

maior liberdade para movimento do retalho, podendo cobrir áreas maiores37. A área do 

retalho é demarcada com base na falha de cobertura e o pedículo é dissecado na face 

lateral do dedo, mantendo o tecido perivascular ao redor da artéria e nervo, que conterá 

as veias do pedículo, até que o retalho consiga cobrir o defeito primário26 (Figura 7).  
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Figura 7 - Retalho em ilha homodigital anterógrado. A: planejamento do retalho; B: confecção do 

retalho; C: aspecto final do dedo. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O retalho em ilha homodigital reverso utiliza a pele lateral e proximal do dedo 

para cobertura do defeito e se baseia em um dos feixes digitais. Neste caso, o retalho 

depende das conexões vasculares entre os feixes radial e ulnar, pois o pedículo do 

retalho é ligado na base do dedo. O pedículo é dissecado da base do dedo até a metade 

da falange média e o retalho é rodado 180° distalmente para cobertura da falha16. 

Apesar de atingir uma boa cobertura do defeito, o retalho não apresenta uma 

recuperação sensitiva adequada pois o nervo digital geralmente não é elevado junto 

com o retalho (Figura 8). A pele elevada deve ser retirada do lado ulnar do indicador e 

dedo médio, e da face radial do anular e dedo mínimo35.  

Figura 8 - Retalho em ilha homodigital reverso. A: planejamento do retalho; B: confecção do 

retalho; C: aspecto final do dedo. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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O primeiro retalho em ilha heterodigital foi descrito por Littler em 195638 para 

tratamento de lesões na ponta do polegar ou dedos longos. O retalho é elevado de uma 

das metades da polpa digital do dedo doador, geralmente dedo anular ou dedo médio, 

com o pedículo digital próprio do lado do retalho (Figura 9). O pedículo é dissecado até 

a base do dedo, ao nível da divisão da artéria digital comum, e levado ao local do defeito 

primário. O retalho é dissecado com o nervo digital próprio, sendo considerado um 

retalho sensitivo26.  

Figura 9 - Retalho em ilha heterodigital. A: planejamento do retalho; B: confecção do retalho;                
C: aspecto final do dedo.  

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Nas lesões mais proximais do polegar, uma opção de tratamento é o uso do 

retalho em ilha tipo Kite ou retalho baseado na primeira artéria metacarpal dorsal 

(PAMD)16. Este retalho foi descrito por Foucher e Braun em 197839. O desenho do 

retalho é feito na face dorsal da falange proximal do dedo indicador onde a primeira 

artéria intermetacarpal dorsal é constante16. Ramos do nervo sensitivo radial podem ser 

dissecados junto com o retalho, tornando o retalho sensitivo e uma excelente opção 

para defeitos na polpa do polegar26 (Figura 10).  
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Figura 10 - Retalho em ilha tipo Kite. A: planejamento do retalho; B: confecção do retalho;                    

C: aspecto final do dedo. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

1.5 Objetivos do tratamento 

A recuperação da sensibilidade é o objetivo principal no tratamento de lesões de 

dedo. Nas lesões do polegar, a manutenção do comprimento é importante para 

efetividade da pinça fina34. O tratamento das lesões do indicador busca 

reestabelecimento da pinça de precisão com polegar10. Nas lesões dos outros dedos, 

a área dominante da polpa é a radial, por realizar função de pinça41.   

 

1.6 Discriminação estática de dois pontos 

O teste de discriminação estática de dois pontos descrito por Dellon41 busca 

determinar a sensibilidade funcional dos dedos, e se correlaciona com a função de pinça 

delicada. O teste é realizado com duas hastes metálicas com uma distância fixa entre 

elas. Essas hastes são encostadas na ponta dos dedos e o paciente é orientado a dizer 

se sente uma ou duas hastes. A distância inicial é de 5mm sendo as hastes 

pressionadas até o branqueamento do dedo. São necessárias sete respostas corretas 

em dez testes para ser considerado exato. Caso não haja uma resposta, ou a resposta 

seja incorreta, a distância entre as pontas do disco é aumentada em um milímetro até 

que o paciente apresente sete respostas corretas em dez tentativas. O valor máximo 

do disco é de 15mm e o teste é encerrado nesse valor42. Se a resposta for correta, dois 

pontos, a distância é reduzida até que o paciente refira que sentiu apenas um ponto. 
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Neste momento, a distância anterior ao erro é recolocada e testada novamente. O valor 

é definido quando o paciente sente dois pontos com a menor distância41. Para a 

Sociedade Americana de Cirurgia da Mão, o teste de discriminação estática de dois 

pontos pode ser classificado da seguinte maneira: menor que 6mm a sensibilidade é 

normal, de 6 a 10mm a sensibilidade é razoável e de 11 a 15mm a sensibilidade é 

ruim43. Para Moberg44, os valores de normalidade para o teste são de até 6mm, de 6 a 

15mm paciente apresenta alguma gnosia, e acima de 15mm o dedo é considerado inútil.  

Figura 11 - Discriminador de dois pontos 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 12 - Aplicação do discriminador de dois pontos 

 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

1.7 Estesiometria 

O teste de sensibilidade com monofilamentos de Semmes-Weinstein ou 

estesiometria é utilizado para graduar a sensibilidade do dedo através da pressão 

realizada por hastes de espessuras diferentes. É considerado um teste de sensibilidade 

limiar pois identifica o limiar de toque reconhecido pelo paciente.  
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 O teste é realizado através do apoio das seis hastes de nylon de diferentes cores 

e espessuras no dedo do paciente, da menor espessura para mais espessa, até que a 

mesma apresente deformação. Essas hastes correspondem à pressão de 0,07 grama 

a 300 gramas42. As espessuras das hastes se correlacionam a força em gramas e 

funcionalidade do dedo (Tabela 1)45.   

Tabela 1 - Escala de interpretação para o teste de Estesiometria 

Espessura do 
filamento 

Força em 
gramas 

Resultado funcional 

1.65  0,008  
 

Normal 
2.36 0,02 

2.44 0,04 

2.83 0,07 

3.22 0,16 

 3.61 0,2 Perda da discriminação fina 

3.84  0,6  
Sensibilidade protetora  

diminuída 

4.08 1 

4.17 1,4 

4.31 2 

4.56 4  
 
 
 

Perda da sensibilidade 
protetora 

 
 
 

4.74 6 

4.93 8 

5.07 10 

5.18 15 

5.46 26 

5.88 60 

6.10 100 

6.45 180 

6.65 300 Presença apenas se 
sensibilidade profunda 

- - Ausência de sensibilidade 

Fonte: SORRI-BAURU® Touch Sensitivity Test 

 

O paciente necessita responder se sente ou não o toque da haste. No momento 

que o paciente refere sentir o toque, a haste anterior de menor espessura é aplicada 

novamente para confirmar o resultado46. É um teste de limiar sensitivo para um mesmo 

grupo de fibras de adaptação lenta, e de fácil aplicabilidade. Proporciona o mapeamento 

sensitivo, podendo ser utilizado com confiabilidade e reprodutibilidade na avaliação das 

lesões nervosas periféricas42.  
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Figura 13 - Monofilamento tipo Semmes-Weinstein 

 

Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Figura 14 - Aplicação dos monofilamento tipo Semmes-Weinstein 

 

Fonte: Elaborada pela autora  

 

 

1.8 Arco de movimento 

A mobilidade do dedo depende da mobilidade adequada das três articulações 

dos dedos longos (MF, IFP e IFD) e das duas do polegar (MF e interfalangeana - IF) O 

arco de movimento de flexão da articulação MF é em média de 90°, da articulação IFP 

de 100° e da articulação IFD e IF polegar de 70 a 90° de flexão. Todas as articulações 

devem estender completamente, ou seja, atingir 0° em relação ao eixo longitudinal do 

dedo. O valor total do arco de movimento de cada dedo é a soma dos valores de flexão 

das articulações subtraídas do déficit de extensão de cada articulação ou soma da 

extensão positiva47.  
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Figura 15 - Goniômetro para dedos 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Figura 16 - Aplicação do goniômetro na aferição de arco de flexão dos dedos longos 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

Figura 17 - Aplicação do goniômetro na aferição de arco de flexão do polegar 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Figura 18 - Aplicação do goniômetro na aferição de arco de extensão dos dedos longos 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Figura 19 - Aplicação do goniômetro na aferição de arco de extensão do polegar 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 

1.9 Considerações técnicas 

Por se tratarem de retalhos baseados em pedículos neurovasculares, os retalhos 

em ilha possuem maior dificuldade técnica para dissecção. Esse fato torna seu uso mais 

restrito, sendo utilizado majoritariamente por cirurgiões da mão. Entretanto, espera-se 

que os resultados de sensibilidade sejam melhores pela presença de um nervo no 

pedículo, o que tornaria a inervação da pele utilizada mais acurada. Os retalhos em 

avanço, por terem uma técnica mais simples e sem necessidade de dissecção de 

microestruturas, são mais difundidos e utilizados. Apesar da diferença na dificuldade 

técnica, espera-se que o retalho em ilha obtenha melhor sensibilidade e mobilidade do 

dedo.  
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A tomada de decisão terapêutica é baseada na escolha do retalho que consiga 

cobrir a falha de cobertura de forma eficiente, visando atingir a melhor sensibilidade e 

mobilidade do dedo acometido.    

Nos artigos publicados até o presente momento nas plataformas da Biblioteca 

Nacional de Medicina dos Estados Unidos da América (PubMed), The Cochrane Central 

Register of Controlled Trials (CENTRAL), Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE) e Excerpta Medica dataBASE (EMBASE), não há estudos 

com descrição da sensibilidade e mobilidade dos dedos após tratamento de falha de 

cobertura de dedos com retalhos em ilha ou de avanço, de forma comparativa entre os 

tipos de tratamento. Por isso, esse estudo teve como objetivo buscar os artigos 

publicados acerca do assunto, e encontrar dados que corroborem para o 

estabelecimento do melhor tratamento para falhas de cobertura dos dedos com retalhos 

associado à recuperação da mobilidade e sensibilidade dos dedos. Tais dados 

tornariam a escolha do tratamento pelo cirurgião de mão mais assertiva e com 

embasamento científico.  
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2  OBJETIVOS  

Comparação da sensibilidade da polpa digital, por meio da estesiometria e 

discriminação estática de dois pontos, e a mobilidade dos dedos mensurada pelo arco 

de movimento, após tratamento com retalhos de avanço e em ilha para falhas da ponta 

dos dedos da mão. Esta comparação foi realizada através de uma metanálise de dados 

obtidos de estudos primários selecionados em revisão sistemática. 
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3  METODOLOGIA  

Trata-se de uma metanálise dos dados relativos à sensibilidade e mobilidade 

extraídos de artigos sobre o tratamento das falhas de cobertura das pontas dos dedos 

com retalhos em ilha ou em avanço, selecionados na revisão sistemática. O 

levantamento dos artigos ocorreu entre os meses de abril a julho de 2021. O padrão da 

Transparent Reporting of Systematic Reviews and Meta-analyses (PRISMA) foi 

seguido. Foi realizado registro na plataforma International Prospective Register of 

Systematic Reviews (PROSPERO) sob o número CRD42021266777. 

Por se tratar de um estudo sem contato direto com pacientes, houve dispensa 

do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) por parte do Comitê de Ética e 

Pesquisa (CEP). 

 

3.1 Estratégia de busca na busca na literatura 

Foi realizada uma pesquisa nos bancos de dados PubMed, CENTRAL, 

MEDLINE e EMBASE, sem restrição do período de publicação, mas com data limite 

final no dia 21 de junho de 2021, sendo este o último dia de pesquisa. Foram usados 

os termos descritos a seguir em todos os termos de busca, incluindo título, resumo, 

palavras-chave e categoria MeSH (Medical Subject Headings).  

A busca realizada em todos os bancos de dados foi a mesma, sendo:  

#1: Finger injuries 

#2: Finger injury 

#3: Amputation 

#4: Traumatic amputation 

#5: Finger tip lesion 

#6: Finger tip lesions 

#7: Fingertip lesion 

#8: Fingertip lesions 

#9: #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 

#10: Randomized controlled trial 

#11: Controlled clinical trial 

#12: Comparative study 

#13: Clinical trial 
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#14: Randomized  

#15: Placebo 

#16: Randomly 

#17: Trial 

#18: Groups 

#19: #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 

#20: Flap 

#21: Local flap 

#22: Homodigital flap 

#23: Homodigital 

#24: Heterodigital flap 

#25: Heterodigital 

#26: Advance flap 

#27: Advancement flap 

#28: Island flap 

#29: Atasoy flap 

#30: Atasoy 

#31: Moberg flap  

#32: Moberg 

#33: Venkataswami flap 

#34: Venkataswami 

#35: Kutler flap 

#36: Kutler 

#37: Kite flap 

#38: Kite 

#39: Neurovascular Island flap 

#40: Cross finger flap 

#41: Cross finger 

#42: Cross-finger flap 

#43: Cross-finger 

#44: V Y flap 

#45: V-Y flap 

#46: V-Y 
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#47: Volar advancement flap 

#48: Volar advancement 

#49: Pedicled flap 

#50: Pedicled 

#51: Pedicle flap 

#52: Pedicle 

#53: Reposition flap 

#54: Random flap 

#55: Randomized flap 

#56: #20 OR #21 OR #22 OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR 

#29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 OR #36 OR #37 OR #38 OR #39 

OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 OR #47 OR #48 OR #49 OR 

#50 OR #51 OR #52 OR #53 OR #54 OR #55  

#57: #9 AND #19 AND #56 

 

3.2 Critérios de inclusão  

 Foram incluídos artigos primários de estudos clínicos randomizados em que 

houve descrição do tratamento de pacientes com lesão de ponta de dedo com retalhos 

em ilha ou retalhos em avanço. Os estudos necessitavam reportar a forma de 

randomização, complicações e resultados de sensibilidade e mobilidade do dedo em 

qualquer tempo de acompanhamento. A sensibilidade deveria ser avaliada pelo teste 

de discriminação estática de dois pontos e/ou estesiometria, e a mobilidade pelo arco 

de movimento obtido pela goniometria.   

Foram incluídos apenas estudos com pacientes acima de 18 anos, de todos os 

gêneros e etnias. O período de pesquisa nas bases de dados não teve restrição na data 

inicial, porém a data final para inserção do estudo nas bases de dados foi definida como 

sendo dia 21 de julho de 2021. Todos os locais dos estudos realizados foram incluídos. 

Os estudos incluídos foram aqueles que a língua do texto era inglesa, espanhola ou 

portuguesa.    

Os estudos primários deveriam descrever a avaliação da sensibilidade através 

dos testes de discriminação estática de dois pontos e/ou estesiometria. Em relação a 

avaliação da mobilidade, os estudos deveriam descrever o arco de movimento total do 
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dedo ou individual de cada articulação. Apenas estudos em que, ao mínimo, um dos 

desfechos estivesse descrito foram incluídos.  

 

3.3 Critérios de exclusão  

 Apresentação em congressos, relato de caso, revisões, editoriais e opinião de 

especialistas foram excluídos. Artigos duplicados ou triplicados foram excluídos, 

mantendo apenas um exemplar de cada artigo. 

Estudos em que uma lesão secundária estava associada, como queimadura, 

lesão proximal no membro ou fratura no dedo foram excluídos. Nos casos em que vários 

estudos utilizaram os mesmos pacientes, manteve apenas o estudo de maior tempo de 

acompanhamento.  

 

3.4 Coleta de dados   

A partir dos artigos encontrados foi realizada uma primeira seleção por dois 

pesquisadores independentes, residentes do segundo ano de Cirurgia da Mão, através 

dos títulos. Após essa primeira triagem, os artigos foram classificados pela língua 

utilizada, sendo incluídos apenas estudos em inglês, espanhol e português. A terceira 

análise foi feita através dos resumos, e por último,  os artigos foram analisados pelo 

texto completo, sempre pelos mesmos pesquisadores. Os estudos que foram 

categorizados de forma discrepante entre os dois primeiros pesquisadores foram 

analisados por um terceiro pesquisador validador sênior, cirurgião de mão com 13 anos 

de experiência, e classificados por este como “incluído” ou “excluído” na revisão 

sistemática. Os dados foram coletados a partir de análise do texto, figuras e tabelas dos 

artigos publicados eleitos. Os dados extraídos foram autor, ano, número de dedos 

envolvidos, tipo de retalho utilizado, avaliação de sensibilidade por discriminação 

estática de dois pontos e/ou estesiometria, e mobilidade do dedo por mensuração do 

arco de movimento das articulações.  

 

3.5 Classificação dos artigos  

Todos os artigos eleitos foram classificados através da escala Physiotherapy 

Evidence Database (PEDro). A escala PEDro avalia a qualidades dos estudos clínicos 
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por dez critérios pontuáveis (1 ponto por critério) e um não pontuável. O primeiro item 

não é pontuável pois apenas avalia se o artigo é elegível para participação na revisão 

sistemática por descrever a fonte dos sujeitos do estudo e os critérios de elegibilidade 

do próprio artigo.  

 Os demais itens podem obter resposta “sim” ou “não”, e a resposta positiva é 

marcada quando não há dúvida no quesito analisado gerando um ponto na contagem 

geral. Os quesitos analisados são: (1) critérios de elegibilidade descritos, (2) pacientes 

alocados randomicamente, (3) alocação feita às cegas, (4) grupos similares, (5) 

cegamento de todos os pacientes, (6) cegamento dos pesquisadores, (7) cegamento 

da equipe que avaliou os resultados, (8) medidas foram obtidas em pelo menos 85% 

dos pacientes, (9) todos os pacientes que tiveram resultados disponíveis receberam o 

tratamento ou condição de tratamento, (10) há comparação de pelo menos um resultado 

entre os grupos, (11) estudo fornece medidas pontuais ou variáveis para pelo menos 

um resultado. A escala divide os artigos em quatro categorias a depender da pontuação 

obtida, sendo ruim (0-3), moderado (4-5), bom (6-8) e excelente (9-10).  

 

3.6 Agrupamento dos artigos 

Foram criados três grupos para comparação dos retalhos em ilha e avanço, a 

depender dos dedos lesados, sendo eles: todos os dedos, polegar e dedos longos 

(indicador, médio, anular e mínimo). A divisão foi realizada tanto entre artigos, com 

aqueles que apenas descreviam lesão de dedo específico, quanto dentro do artigo 

original, onde dados dos diferentes dedos eram descritos de forma separada.  

Para que houvesse maior homogeneidade entre os dados analisados, optou-se 

por analisar cada grupo inicial em um subgrupo, ou seja, analisar todos os artigos e 

separar os estudos com categorias PEDro bom e excelente (maior ou igual a 6 pontos), 

realizando uma nova análise. Todas os grupos e subgrupos foram analisados em cada 

uma das variáveis de desfecho, sendo discriminação estática de dois pontos, 

estesiometria e arco de movimento do dedo. 

Em algumas situações as análises foram desconsideradas devido ao número 

reduzido ou ausência  de artigos / dedos de um dos subgrupos. 
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3.7 Avaliação das metanálises pelo sistema GRADE 

O sistema Grading of Recommendations Assessment, Development and 

Evaluation (GRADE) é um método que visa à criação de um sistema universal, 

transparente e sensível para graduar a qualidade das evidências e a força das 

recomendações. Ele avalia a qualidade da evidência em revisões sistemáticas através 

da certeza ou incerteza ao redor da evidência de cada metanálise realizada. O nível de 

evidência representa a confiança na informação utilizada em apoio a uma determinada 

recomendação. 

A classificação da qualidade da evidência é iniciada pelo delineamento dos 

estudos. O ensaio clínico randomizado é o desenho de estudo mais adequado para 

questões relacionadas à intervenção, com qualidade da evidência iniciada como alta. A 

classificação é feita a partir do rebaixamento da evidência nos critérios de qualidade 

nos diferentes itens. 

A recomendação de evidência é gerada a partir da avaliação dos níveis de 

certeza nos itens: risco de viés ou limitação metodológica, inconsistência, evidência 

indireta, imprecisão e viés de publicação. O Optimal Information Size (OIS) considerado 

adequado para que não haja imprecisão é de 400 participantes. 

Os níveis de certeza ou qualidade do sistema GRADE são divididos em quatro 

categorias descritas na Tabela 2 abaixo:  

Tabela 2 - Significância dos níveis de evidência do sistema GRADE 

Nível de 
qualidade 

Definição  Implicação 

Alta  
⨁⨁⨁⨁ 

Muita confiança que o efeito real na 
população geral está próximo da 
estimativa de efeito apresentada na 
revisão. 

É improvável que trabalhos 
adicionais irão modificar a 
confiança na estimativa do 
efeito.  

Moderada  
⨁⨁⨁◯ 

Confiança moderada na estimativa do 
efeito; 
Provável que o efeito real esteja próximo 
da estimativa apresentada na revisão, 
mas há uma possibilidade de ser muito 
diferente. 

Trabalhos futuros poderão 
modificar a confiança na 
estimativa do efeito, podendo 
modificar a estimativa.  

Baixa  
⨁⨁◯◯ 

Confiança na estimativa do efeito 
limitada; 
Efeito real pode ser muito diferente do 
apresentado na revisão. 

Trabalhos futuros 
provavelmente terão um 
impacto importante na confiança 
na estimativa do efeito. 

Muito baixa  
⨁◯◯◯ 

Pouca confiança na estimativa do efeito; 
Provável que o efeito seja muito diferente 
da estimativa apresentada na revisão.  

Qualquer estimativa de efeito é 
incerta.  

Fonte: Elaboração GRADE working group - <http://www.gradeworkinggroup.org> 
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3.8 Métodos Estatísticos 

Para estimar as médias foram usados modelos aleatórios através do método de 

Máxima Verossimilhança Restrita (REML).  Para identificar heterogeneidade entre os 

estudos foi usado o teste Q, e para quantificar a heterogeneidade foi usada a estatística 

I2. Essa estatística estima a proporção da heterogeneidade observada nos estudos, 

podendo variar de 0% a 100%, quanto maior o valor, maior a evidência de que 

heterogeneidade é devida às diferenças entre os estudos. 

Para comparar os grupos foi ajustado modelo aleatório para cada grupo e modelo 

fixo para combiná-los. A heterogeneidade dentro de cada grupo foi assumida ser a 

mesma e o teste de Wald foi usado na comparação entre eles.  

Para verificar a presença de outlier foram usados os resíduos estudentizados 

externamente. 

O viés de publicação foi avaliado através de funnel plot. 

O nível e significância adotado foi de 5%. 

 

3.9 Programa computacional 

R Project for Statistical Computing©, versão 3.6.2., The R Foundation for Statistical 

Computing, Viena, Áustria. 

 

3.10 Aspectos Éticos   

O projeto de pesquisa não utilizou pacientes diretamente, apenas artigos já 

publicados, e por isso está de acordo com as diretrizes e normas regulamentadoras de 

pesquisas envolvendo seres humanos. 
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4  RESULTADOS  

A pesquisa inicial nas plataformas de base de dados resultou em 1651 artigos 

publicados baseado na busca. Após a triagem a partir de títulos foram eleitos 195 e 

após leitura dos resumos foram eleitos 177 artigos, sendo destes 113 artigos em inglês, 

português ou espanhol. Dos 113 artigos eleitos,  61 deles eram duplicados ou 

triplicados. Dos 52 estudos resultantes, apenas 34 estudos foram eleitos após leitura 

completa do texto e dos dados (Figura 20).  

Figura 20 - Fluxograma dos artigos encontrados pela busca com descriminação dos artigos eleitos 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Os 34 artigos eleitos foram classificados conforme a escala PEDro para estudos 

clínicos randomizados (Tabela 3), sendo 24 classificados como excelentes ou bons, e 
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10 como moderados ou ruins (Figura 21). Os estudos que replicaram a série de 

pacientes foram excluídos, mantendo apenas o último artigo publicado. Todos os 

artigos eleitos deveriam ter série populacional independente.  

Tabela 3 - Classificação dos estudos através da Escala PEDro. 

Estudo Itens da Escala PEDro* Total 
PEDro 
(0-10) ᶠ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Adani et al.  (1994)48 S N N N N N N S S N S 3 

Aydin et al. (2017)49 S S N S N N N S S S S 6 

Braga-Silva et al. 

(2009)50 

S S S S N N N S S S S 7 

Chen et al. (2010)51 S N N N N N N S S N S 3 

Chen et al. (2010)(2)52 S N N N N N N S S N S 3 

Chen et al. (2012)53 S S N S N N N S S S S 6 

Chen et al. (2013)54 S S N S N N N S S S S 6 

Chen et al. (2014)55 S S N S N N N S S S S 6 

Chen et al. (2014)(2)56 S S N S N N N S S S S 6 

Chen et al. (2014)(3)57 S S N S N N N S S S S 6 

Chen et al. (2014)(4)58 S S N S N N N S S S S 6 

Chen et al. (2014)(5)59 S S N S N N N S S S S 6 

Chen et al. (2014)(6)60 S S N S N N N S S S S 6 

Chen et al. (2015)61 S S N S N N N S S S S 6 

Chen et al. (2019)62 S S N S N N N S S S S 6 

Delikonstantinou et al. 

(2011)63 

S S N S N N N S S S S 6 

Feng et al. (2017)64 S N N N N N S S S N S 4 

Feng et al. (2017)(2)65 S S N S N N S S S S S 7 

Horta et al. (2009)66 S S N S N N N S S S S 6 

Hu et al. (2019)67 S N N N N N N S S N S 3 

Hüleç et al. (2017)68 S S N S N N N S S S S 6 

Liu et al. (2014)69 S S N S N N N S S S S 6 

Liu et al. (2021)70 S S N S N N N S S S S 6 

Mishra et al. (2010)71 S N N N N N N S S N S 3 

Nakanishi et al. (2020)72 S N N N N N N S S N S 3 
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Oka et al. (2000)73 S S N S N N N S S S S 6 

Qin et al. (2020)74 S S N S N N N S S S S 6 

Sir et al. (2020)75 S S N S N N N S S S S 6 

Sun et al. (2015)76 S S N S N N N S S S S 6 

Tränkle et al. (2003)77 S N N N N N N S S N S 3 

Yazar et al. (2010)78 S N N N N N N S S N S 3 

Zhao et al. (2016)79 S S N S N N N S S S S 6 

Zhu et al. (2012)80 S N N N N N N S S N S 3 

Zhu et al. (2019)81 S S S S N N N S S S S 7 

*1: critérios de elegibilidade descritos; 2: alocação randômica; 3: alocação às cegas; 4: grupos similares; 5: cegamento dos 
pacientes; 6: cegamento dos pesquisadores; 7: cegamento da equipe avaliadora dos resultados; 8: medidas obtidas em pelo 
menos 85% dos pacientes; 9: todos os pacientes receberam tratamento ou condição de tratamento; 10: comparação entre os 
grupos; 11: medidas pontuais ou variáveis. 
ᶠ Item 1 não contribui para o valor final. 
S indica sim, N não 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Figura 21 - Distribuição dos artigos eleitos conforme classificação da escala PEDro 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

4.1 Análise dos resultados    

Após revisão sistemática foram selecionados 34 artigos para metanálise, 

publicados entre 1994 e 2021, com um total de 1548 dedos, para estimar a média da 

mobilidade e sensibilidade dos dedos. A mobilidade e sensibilidade foram comparadas 

entre dois tipos de retalho: avanço e ilha.  

A Tabela 4 apresenta os resultados de 11 metanálises. Foram estudados 3 

desfechos: discriminação estática de dois pontos, estesiometria e mobilidade do dedo 

através do arco de movimento. Para cada um dos desfechos havia o intuito de realizar 

6 metanálises, a primeira com todos os estudos, a segunda considerando apenas os 

estudos com PEDro≥6, a terceira para os estudos do polegar, a quarta com os estudos 
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do polegar com PEDro≥6, a quinta para os estudos de dedos longos, a sexta  com os 

estudos de dedos longos com PEDro≥6. Porém não foi possível analisar todas essas 

configurações, pois em alguns casos não houve número de estudos suficientes para a 

comparação ou os estudos não descreviam os três desfechos em análise nesta revisão 

sistemática.  

Tabela 4 - Resultados da metanálise 

Desfecho Estudos Retalho 
N 

artigos 
N Média I2 

p-

valor 

Discriminação 

Estática 

Todos estudos 
Avanço 9 346 8.90 [7.97; 9.83] 83.6 

0.066 
Ilha 29 1071 7.80 [7.08; 8.51] 98.7 

PEDro≥6 
Avanço 8 314 9.26 [8.55; 9.96] 66.0 

0.012 
Ilha 21 895 7.86 [7.03; 8.69] 99.0 

Polegar Ilha 6 194 8.82 [7.15; 10.48] 89.3  

Dedos longos 
Avanço 4 214 8.80 [8.36; 9.23] 0.0 

0.024 
Ilha 14 456 7.39 [6.25; 8.53] 98.3 

Dedos longos e 

PEDro≥6 

Avanço 4 214 8.80 [8.36; 9.23] 0.0 
0.051 

Ilha 10 348 7.36 [5.99; 8.72] 98.8 

Estesiometria 

PEDro≥6 
Avanço 7 286 4.10 [4.03; 4.16] 0.0 

0.006 
Ilha 8 205 3.98 [3.92; 4.03] 0.0 

Dedos longos e 

PEDro≥6 

Avanço 4 214 4.09 [4.02; 4.16] 0.0 
0.023 

Ilha 6 165 3.99 [3.93; 4.04] 0.0 

Arco de 

Movimento 

do Dedo 

Todos 
Avanço 3 169 146.20 [102.50; 189.90] 98.8 

0.543 
Ilha 9 208 163.49 [128.96; 198.02] 99.6 

PEDro≥6 
Avanço 3 169 146.20 [102.50; 189.90] 98.8 

0.264 
Ilha 7 175 177.30 [144.57; 210.04] 99.5 

Dedos longos 
Avanço 2 141 164.97 [158.32 171.62] 0.0 

0.952 
Ilha 4 92 165.32 [156.36; 174.27] 88.9 

Dedos longos e 

PEDro≥6 

Avanço 2 141 164.97 [158.32; 171.62 0.0 
0.078 

Ilha 3 94 171.40 [168.78; 174.02] 0.0 
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4.2 Discriminação estática de dois pontos   

Foram incluídos 38 estudos, sendo 9 estudos de retalho de avanço e 29 estudos 

de retalho em ilha. O número de dedos foi de 346 e 1071 para retalho de avanço e 

retalho em ilha respectivamente.  

Não foi observada diferença entre os tipos de retalho (p = 0,066) (gráfico 1). A 

metanálise realizada para discriminação estática de dois pontos em que todos os 

estudos foram incluídos demonstrou que os retalhos em ilha obtiveram a média de 

7,8mm e os retalhos de avanço obtiveram uma média de 8,9mm. A média da metanálise 

comparando os dois tipos de retalhos obteve uma média de 8,06mm, com p = 0,066 e 

I2 igual a 98,4%. 
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Gráfico 1 - Forest plot da estimação da média da discriminação estática de dois pontos por tipo de 

retalho de todos os artigos.
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Na metanálise de todos os estudos, foi observada alta heterogeneidade (I2 maior 

que 75%) entre os estudos. Como pode ser observado na Figura 22, há indícios de viés 

de publicação pois mesmo os estudos com maior número de pacientes, e portanto, 

maior precisão estatística, se afastam da área ideal do efeito esperado.  

Figura 22 - Funnel plot da estimação da média da discriminação estática de dois pontos por tipo de 

retalho de todos os artigos. 

 

Esta metanálise obteve qualidade de evidência baixa no sistema GRADE (Tabela 

5). Tal resultado se atribui ao fato de que a maioria dos estudos não houve descrição 

de cegamento do pesquisador ou avaliador. Não houve erro grave na imprecisão pois 

o OIS foi maior que 400 participantes. Não houve inconsistência pois os intervalos de 

confiança da metanálise estão sobrepostos. A população descrita era uniforme não 

sendo punido neste item. O funnel plot (Figura 22) desta metanálise demonstrou 

presença de viés de publicação, sendo necessário rebaixar um grau da qualidade neste 

item.  
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Tabela 5 - GRADE de discriminação estática de dois pontos por tipo de retalho de todos os artigos. 

Avaliação da evidência № dos estudos 38 

Delineamento do estudo ensaios clínicos randomizados 

Risco de viés grave a 

Inconsistência não grave 

Evidência indireta não grave 

Imprecisão não grave 

Outras considerações viés de publicação suspeitob 

№ de pacientes 
Retalho em ilha 1071 

Retalho em avanço 346 

Efeito Relativo  
(95% CI) 

- 

Absoluto 
(95% CI) 

MD 8.06 
(7.43 a 8.7)  

Recomendação de evidência  ⨁⨁◯◯ 
BAIXO 

Importância CRÍTICO 
(seguimento: média 1 anos; avaliado com: milímetros; Escala de: 4 para 14) 
CI: Confidence interval; MD: Mean difference 
a. Não houve cegamento do pesquisador ou avaliador na maioria dos estudos. 
b. Funnel plot demonstrando viés de publicação 

 

Quando considerados apenas os estudos de melhor qualidade (PEDro ≥ 6), 

foram incluídos 21 estudos de retalho em ilha e 8 estudos de retalho de avanço. O 

número de dedos foi de 895 para retalhos em ilha e 314 para retalhos de avanço. 

Foi observada diferença estatística (p = 0,012) da média de discriminação de 

dois pontos entre os retalhos em avanço, 9,26 mm, e os retalhos em ilha, 7,86 mm, nos 

estudos com PEDro ≥ 6 (gráfico 2).  
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Gráfico 2 - Forest plot da estimação da média da discriminação estática de dois pontos por tipo de 
retalho dos artigos com PEDro ≥ 6. 

 
 

Nesta metanálise também foi observada alta heterogeneidade entre os estudos. 

A figura 23 indica que há viés de publicação pois os estudos com maior precisão 

estatística não atingiram a área esperada de resultado além de apresentar importante 

assimetria na distribuição.  
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Figura 23 - Funnel plot da estimação da média da discriminação estática de dois pontos por tipo de 
retalho dos artigos com PEDro≥6. 

 

  A avalição pelo sistema GRADE desta metanálise foi de qualidade de evidência 

baixa por perda de pontuação no risco de viés e risco de publicação, demonstrado na 

Tabela 6. A grande parte dos estudos não descreveu a presença de cegamento do 

pesquisador e o funnel plot (Figura 23) demonstrou viés de publicação. Não houve erro 

grave na imprecisão pois o OIS foi maior que 400 participantes. Não houve 

inconsistência pois os intervalos de confiança da metanálise estão sobrepostos. A 

população descrita foi uniforme. 
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Tabela 6 - GRADE de discriminação estática de dois pontos por tipo de retalho dos artigos com 

PEDro≥6. 

Avaliação da evidência № dos estudos 29 

Delineamento do estudo ensaios clínicos randomizados 

Risco de viés grave a 

Inconsistência não grave 

Evidência indireta não grave 

Imprecisão não grave 

Outras considerações viés de publicação suspeitob 

№ de pacientes 
Retalho em ilha 895 

Retalho em avanço 314 

Efeito Relativo  
(95% CI) 

- 

Absoluto 
(95% CI) 

MD 8.24  
(7.51 a 8.97)  

Recomendação de evidência  ⨁⨁◯◯ 
BAIXO 

Importância CRÍTICO 
(seguimento: média 1 anos; avaliado com: milímetros; Escala de: 4 para 14) 
CI: Confidence interval; MD: Mean difference 
a. Não houve cegamento do pesquisador ou avaliador na maioria dos estudos 
b. Funnel plot demonstrando viés de publicação 

 

Não foi possível comparar os tipos de retalho para o polegar pois todos os 

trabalhos encontrados na literatura apenas utilizaram os retalhos em ilha como 

tratamento. O número total de artigos foi 6 com 194 polegares avaliados no total. A 

média estimada da discriminação estática nesse dedo é de 8,8mm com intervalo de 

95% de confiança. Tais dados estão descritos no Gráfico 3. 

Gráfico 3 - Forest plot da estimação da média da discriminação estática de dois pontos para o polegar. 

 

A metanálise de discriminação estática de dois pontos para dedos longos incluiu 

14 estudos de retalho em ilha e 4 estudos de retalho de avanço. O número de dedos foi 

de 456 para retalhos em ilha e 214 para retalhos de avanço. 

Quando considerados os estudos com dedos longos, foi observada diferença 

entre os tipos de retalho (p = 0,024) (Gráfico 4), com média de discriminação estática 

para retalho em ilha de 7,39mm e retalhos em avanço de 8,80mm. 
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Gráfico 4 - Forest plot da estimação da média da discriminação estática de dois pontos por tipo de 

retalho de todos os artigos e dedos longos. 

 

 
Os estudos de retalho em avanço apresentaram baixa heterogeneidade, mas o 

de retalho em ilha apresentaram alta heterogeneidade. O funnel plot (Figura 24) desta 

metanálise indica viés de publicação pois os estudos não se distribuíram dentro da área 

ideal de distribuição sem vieses.   
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Figura 24 - Funnel plot da estimação da média da discriminação estática de dois pontos por tipo de 

retalho de todos os artigos e dedos longos. 

 

O sistema GRADE para a metanálise obteve qualidade de evidência baixa. Os 

itens rebaixados foram risco de viés e viés de publicação. A falta de cegamento do 

pesquisador baixou em um grau a pontuação e o funnel plot (Figura 24) demonstrou 

assimetria na união dos estudos. A imprecisão não ocorreu, pois, o número de 

participantes foi acima do OIS. Não houve inconsistência e a população descrita foi 

uniforme.  
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Tabela 7 - GRADE de discriminação estática de dois pontos por tipo de retalho de todos os artigos e 

dedos longos. 

Avaliação de evidência № dos estudos 18 

Delineamento do estudo ensaios clínicos randomizados 

Risco de viés grave a 

Inconsistência não grave 

Evidência indireta não grave 

Imprecisão não grave 

Outras considerações viés de publicação suspeitob 

№ de pacientes 
retalho em ilha 456 

retalho em avanço 214 

Efeito Relativo  
(95% CI) 

- 

Absoluto 
(95% CI) 

MD 7.69  
(6.64 a 8.74) 

Recomendação de evidência ⨁⨁◯◯ 
BAIXO 

Importância CRÍTICO 
(seguimento: média 1 anos; avaliado com: milímetros; Escala de: 4 para 14) 
CI: Confidence interval; MD: Mean difference 
a. Não houve cegamento do pesquisador ou avaliador na maioria dos estudos 
b. Funnel plot demonstrando viés de publicação. 

 

A análise de dados para dedos longos e estudos PEDro ≥ 6  utilizou 10 artigos 

de retalho em ilha e 4 artigos de retalho de avanço, sendo o número total de dedos de 

348 e 214 para retalhos em ilha e retalhos de avanço, respectivamente. 

A metanálise realizada para discriminação estática de dois pontos por tipo de 

retalho considerando dedos longos e estudos PEDro ≥ 6 não encontrou diferença 

significativa ao nível de 5% (p = 0,051) (gráfico 5). A média dos retalhos em ilha foi de 

7,36mm e dos retalhos em avanço foi de 8,80mm. 
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Gráfico 5 - Forest plot da estimação da média da discriminação estática de dois pontos por tipo de 

retalho de dedos longos e PEDro≥6. 

 

A figura 25 demonstra viés de publicação através do funnel plot da metanálise 

pois não houve simetria na distribuição dos estudos dentro do triângulo esperado de 

resultados.  
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Figura 25 - Funnel plot da estimação da média da discriminação estática de dois pontos por tipo de 

retalho dedos longos e PEDro≥6. 

 

Esta metanálise atingiu qualidade de evidência baixa no sistema GRADE (Tabela 

9). Não há descrição de cegamento dos pesquisadores na maioria dos estudos, 

demonstrando risco de viés. Não há erro de imprecisão pois o número de participantes 

excede o OIS e a população foi uniforme. Houve perda de um nível pelo viés de 

publicação.  
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Tabela 8 - GRADE de discriminação estática de dois pontos por tipo de retalho de dedos longos e 

PEDro≥6. 

Avaliação de evidência № dos estudos 14 

Delineamento do estudo ensaios clínicos randomizados 

Risco de viés grave a 

Inconsistência não grave 

Evidência indireta não grave 

Imprecisão não grave 

Outras considerações viés de publicação suspeitob 

№ de pacientes 
retalho em ilha 348 

retalho em avanço 214 

Efeito Relativo  
(95% CI) 

- 

Absoluto 
(95% CI) 

MD 7.74  
(6.53 a 8.95) 

Recomendação de evidência ⨁⨁◯◯ 
BAIXO 

Importância CRÍTICO 
(seguimento: média 1 anos; avaliado com: milímetros; Escala de: 4 para 14) 
CI: Confidence interval; MD: Mean difference 
a. Não houve cegamento do pesquisador ou avaliador na maioria dos estudos. 
b. Funnel plot demonstrando viés de publicação. 

 

4.3 Estesiometria 

Apenas os estudos classificados pela escala PEDro como bom ou excelente 

descreveram o desfecho de estesiometria no próprio resultado do artigo. 

A metanálise de todos os artigos incluiu 7 artigos de retalho em avanço e 8 

artigos de retalho de ilha. Para os retalhos em avanço houve um número total de dedos 

de 286, e para os retalhos em ilha de 205. 

 Foi observada diferença significativa entre os tipos de retalho no geral (p = 

0,006) demonstrado no Gráfico 6, com os valores de espessura dos testes para retalhos 

em ilha menores que os retalhos em avanço. A marcação dos filamentos para retalho 

em avanço foi de 4.1 correspondendo a força de 1 grama e resultado clínico de 

sensibilidade protetora diminuída. Os retalhos em ilha atingiram uma média de 3.98, 

correspondendo a força de 0,6 a 1 grama, significando clinicamente uma sensibilidade 

protetora diminuída.    
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Gráfico 6 - Forest plot da  média da estesiometria por tipo de retalho de todos os artigos (PEDro≥6). 

 
O funnel plot da metanálise (figura 26) indica que não há viés de publicação para 

estesiometria, e houve baixa variabilidade dos estudos, pois há simetria na distribuição 

dos estudos e todos se encontram dentro da área esperada de resultado do efeito. 
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Figura 26 - Funnel plot da estimação da média da estesiometria por tipo de retalho de todos os artigos 

(PEDro≥6). 

 

A avaliação da metanálise pelo sistema GRADE atingiu qualidade de evidência 

moderada. O único ponto de perda foi no risco de viés (Tabela 10), pois não houve 

cegamento do pesquisador ou avaliador descrito na maioria dos estudos. Não houve 

erro grave na imprecisão pois o OIS foi maior que 400 participantes, assim como erro 

de inconsistência pois os intervalos de confiança da metanálise estão semelhantes. A 

população descrita era homogênea e o funnel plot não demonstrou viés de publicação 

(Figura 26).  

Tabela 9 - GRADE de estesiometria por tipo de retalho de todos os artigos (PEDro≥6) 

Avaliação de evidência № dos estudos 15 

Delineamento do estudo ensaios clínicos randomizados 

Risco de viés grave a 

Inconsistência não grave 

Evidência indireta não grave 

Imprecisão não grave 

Outras considerações nenhum 

№ de pacientes 
retalho em ilha 205 

retalho em avanço 286 

Efeito Relativo  
(95% CI) 

- 
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Absoluto 
(95% CI) 

MD 4.02  
(3.97 a 4.07) 

Recomendação de evidência ⨁⨁⨁◯ 
MODERADA 

Importância CRÍTICO 
(seguimento: média 1 anos; avaliado com: Escala de medição; Escala de: 1,65 para 6,65) 
CI: Confidence interval; MD: Mean difference 
a. Não houve cegamento do pesquisador ou avaliador na maioria dos estudos. 

 

A metanálise dos artigos considerando dedos longos utilizou 6 artigos de retalho 

em avanço (214 dedos no total) e 4 artigos de retalho de ilha (165 dedos no total).  

Os estudos que descreveram a avaliação por de estesiometria para dedos longos 

também demonstraram significância estatística menor que 5% (p = 0.023). O valor de 

marcador de filamento para retalhos em ilha foi de 3.99, que representa uma força 

próximo a 1 grama e, funcionalmente, diminuição da sensibilidade protetora. Os 

retalhos em avanço tiveram o valor de marcador de filamento de 4.09 que igualmente 

representa uma força de 1 grama e clinicamente sensibilidade protetora diminuída. 
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Gráfico 7 - Forest plot da estimação da estesiometria por tipo de retalho de todos os artigos e dedos 

longos (PEDro≥6). 

 
 

 

A figura 27 demonstra ausência de viés de publicação nesta metanálise, pois os 

artigos se localizaram na área do funil do gráfico, o que corresponde a simetria de 

publicação.   
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Figura 27 - Funnel plot da estimação da estesiometria por tipo de retalho de todos os artigos e dedos 
longos (PEDro≥6). 

 
 
A qualidade de evidência pela avaliação GRADE foi baixa pela perda em risco 

de viés e imprecisão, pois o número de participantes foi de apenas 379 pacientes 

(Tabela 11). O risco de viés ocorreu pela não descrição de cegamento do pesquisador 

ou avaliador na maioria dos estudos. Não houve inconsistência nesta metanálise devido 

a homogeneidade dos intervalos de confiança dos estudos. A população utilizada foi 

uniforme e o funnel plot (Figura 27) não acusou a presença de viés de publicação.  
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Tabela 10 - GRADE de estesiometria por tipo de retalho de todos os artigos e dedos longos (PEDro≥6). 

Avaliação de evidência № dos estudos 10 

Delineamento do estudo ensaios clínicos randomizados 

Risco de viés grave a 

Inconsistência não grave 

Evidência indireta não grave 

Imprecisão grave b 

Outras considerações Nenhum 

№ de pacientes 
retalho em ilha 165 

retalho em avanço 214 

Efeito Relativo  
(95% CI) 

- 

Absoluto 
(95% CI) 

MD 4.02  
(3.97 a 4.08) 

Recomendação de evidência ⨁⨁◯◯ 
BAIXA 

Importância CRÍTICO 
(seguimento: média 1 anos; avaliado com: Escala de medição; Escala de: 1,65 para 6,65) 
CI: Confidence interval; MD: Mean difference 
a. Não houve cegamento do pesquisador ou avaliador na maioria dos estudos. 
b. Número total de participantes nessa comparação é menor que o Optimal Information Size  

 

4.4 Mobilidade dos dedos   

Em relação a mobilidade dos dedos, foi utilizado o arco do movimento como 

desfecho para avaliação. Foi realizada a soma dos valores de flexão de cada articulação 

e subtraído o déficit de extensão descrito nos resultados de cada artigo primário.  

A metanálise de todos artigos incluiu 3 artigos de retalho em avanço e 9 artigos 

de retalho de ilha. O total de dedos nos retalhos em avanço foi de 169 e nos retalhos 

em ilha foi de 208.  

Após análise dos dados, não foram encontradas diferenças significativas entre 

os tipos de retalho. A metanálise realizada para arco de movimento para todos os 

artigos obteve uma média de 146,20° para os dedos tratados com retalho em avanço e 

163,49° para os dedos com retalho em ilha, não obtendo uma diferença significativa     

(p = 0,543).  

Foi observada alta heterogeneidade quando avaliados todos os estudos, com ou 

sem indicação do dedo e quando avaliados os estudos de retalho em ilha de dedos 

longos. 
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Gráfico 8 - Forest plot da estimação da média do arco de movimento do dedo por tipo de retalho de 

todos os artigos. 

 
 

A figura 28 demonstra o funnel plot da estimativa da média do arco de movimento 

do dedo por tipo de retalho de todos os artigos demonstrando o risco de viés de 

publicação, pois estudos com número maior de pacientes se afastaram da área ideal 

de resultados.  
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Figura 28 - Funnel plot da estimativa da média do arco de movimento do dedo por tipo de retalho de 
todos os artigos. 

 
 

A qualidade de evidência encontrada pelo sistema GRADE foi muito baixa 

(Tabela 12). Os critérios rebaixados foram risco de viés, inconsistência, imprecisão e 

viés de publicação. Não houve cegamento descrito na maior parte dos estudos, o OIS 

foi de apenas 377 pacientes e há grave disparidade de dois estudos no grupo em ilha 

e um estudo no grupo em avanço. A população descrita foi uniforme. O funnel plot 

inferiu um viés de publicação (Figura 28), sendo necessário rebaixar um grau da 

qualidade neste item. 
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Tabela 11 - GRADE do arco de movimento do dedo por tipo de retalho de todos os artigos. 

Avaliação de evidência № dos estudos 12 

Delineamento do estudo ensaios clínicos randomizados 

Risco de viés grave a 

Inconsistência grave b 

Evidência indireta não grave 

Imprecisão grave c 

Outras considerações viés de publicação suspeitod 

№ de pacientes 
retalho em ilha 208 

retalho em avanço 169 

Efeito Relativo  
(95% CI) 

- 

Absoluto 
(95% CI) 

MD 159.21  
(130.57 a 187.84) 

Recomendação de evidência ⨁◯◯◯ 
MUITO BAIXA 

Importância CRÍTICO 
(seguimento: média 1 anos; avaliado com: Graus; Escala de: 0° para 280°)  
CI: Confidence interval; MD: Mean difference 
a. Não houve cegamento do pesquisador ou avaliador na maioria dos estudos. 
b. Estudos de Chen (2014), Nakanishi e Aydin possuem resultados inconsistente com os demais.  
c. Número total de participantes nessa comparação é menor que o Optimal Information Size  
d. Funnel plot demonstrando viés de publicação 

 

Os dados para arco de movimento dos dedos retirados apenas de artigos com 

PEDro ≥6 foram baseados 3 artigos de retalho em avanço e 7 artigos de retalho em 

ilha. Para os retalhos em avanço houve um número total de dedos de 169, e para os 

retalhos em ilha de 175. 

A metanálise do arco de movimento dos dedos para estudos com PEDro ≥ 6 não 

conseguiu identificar uma diferença estatisticamente significativa para as médias de 

angulação (gráfico 9), sendo o grupo de avanço com média de 146,20° e grupo de ilha 

de 177,30°. 
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Gráfico 9 - Forest plot da estimação da média do arco de movimento do dedo por tipo de retalho de 

todos os artigos com PEDro≥6 

 

O funnel plot indicou viés de publicação associado a alta heterogeneidade (Figura 29). 
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Figura 29 - Funnel plot da estimação da média do arco de movimento do dedo por tipo de retalho de 

todos os artigos com PEDro≥6. 

 

 A qualidade de evidência GRADE foi muito baixa.  A ausência de descrição do 

cegamento dos pesquisadores fez com que esse critério fosse rebaixado, assim como 

a inconsistência devido a um estudo dispare, e imprecisão pelo OIS ser menor que o 

valor ideal (Tabela 13). Houve uniformidade na população apresentada, mas com alta 

heterogeneidade nos estudos com I2 de 99,5%. 

Tabela 12 - GRADE de arco de movimento do dedo por tipo de retalho de todos os artigos com 
PEDro≥6. 

Avaliação de evidência № dos estudos 10 

Delineamento do estudo ensaios clínicos randomizados 

Risco de viés grave a 

Inconsistência grave b 

Evidência indireta não grave 

Imprecisão grave c 

Outras considerações viés de publicação suspeitod 

№ de pacientes 
retalho em ilha 175 

retalho em avanço 169 

Efeito Relativo  
(95% CI) 

- 
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Absoluto 
(95% CI) 

MD 167.98  
(139.56 a 196.40) 

Recomendação de evidência ⨁◯◯◯ 
MUITO BAIXA 

Importância CRÍTICO 
(seguimento: média 1 anos; avaliado com: Graus; Escala de: 0° para 280°)  
CI: Confidence interval; MD: Mean difference 
a. Não houve cegamento do pesquisador ou avaliador na maioria dos estudos. 
b. Estudos de Chen (2014) e Aydin possuem resultados inconsistentes com os demais.  
c. Número total de participantes nessa comparação é menor que o Optimal Information Size 
d. Alta heterogeneidade.   

 

A análise dos artigos para dedos longos incluiu 2 artigos de retalho em avanço e 

4 artigos de retalho em ilha. O número total de dedos nos retalhos em avanço foi de 

141 comparado a 92 dedos nos retalhos em ilha.  

A metanálise do arco de movimento para dedos longos encontrou uma média de 

164,97° para retalho em avanço e 165,32° para os pacientes tratados com retalho em 

ilha (gráfico 10). Esses valores não demonstraram um p-valor significativo, resultando 

em 0,952. Devido ao número total de artigos ser menor que 10, não é possível 

correlacionar viés de publicação com funnel plot da metanálise.  

Gráfico 10 - Forest plot da estimação da média do arco de movimento do dedo por tipo de retalho de 
todos os artigos e dedos longos 

 
 

O sistema GRADE classificou a qualidade de evidência como muito baixa 

(Tabela 14). A população descrita foi homogênea, mas os demais pontos necessitaram 

ser rebaixados. Houve risco de viés pela ausência de cegamento descrito na maior 
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parte dos estudos, o OIS foi muito abaixo do ideal, e houve um estudo que encontrou 

resultado oposto aos demais, tornando a metanálise inconsistente. 

Tabela 13 - GRADE de arco de movimento do dedo por tipo de retalho de todos os artigos e 

dedos longos 

Avaliação de evidência № dos estudos 6 

Delineamento do estudo ensaios clínicos randomizados 

Risco de viés grave a 

Inconsistência grave b 

Evidência indireta não grave 

Imprecisão grave c 

Outras considerações viés de publicação suspeitod 

№ de pacientes 
retalho em ilha 92 

retalho em avanço 141 

Efeito Relativo  
(95% CI) 

- 

Absoluto 
(95% CI) 

MD 165.53 
(158.85 a 172.21) 

Recomendação de evidência ⨁◯◯◯ 
MUITO BAIXA 

Importância CRÍTICO 
(seguimento: média 1 anos; avaliado com: Graus; Escala de: 0° para 280°)  
CI: Confidence interval; MD: Mean difference 
a. Não houve cegamento do pesquisador ou avaliador na maioria dos estudos. 
b. Estudo de Hu possui resultado inconsistente com os demais.  
c. Número total de participantes nessa comparação é menor que o Optimal Information Size  
d. Alta heterogeneidade.   

 

A metanálise do arco de movimento dos dedos longos baseados apenas em 

artigos com PEDro ≥ 6 utilizou 2 artigos de retalho em ilha e 2 artigos de retalho em 

avanço. Para os retalhos em avanço houve um número total de dedos de 141, e para 

os retalhos em ilha de 94. Não foi possível realizar um funnel plot para avaliar viés de 

publicação devido ao número total de artigos ser apenas de 4. 

Os estudos com PEDro ≥ 6 incluindo  dedos longos com descrição de arco de 

movimento, gerou uma metanálise que não demonstrou uma diferença com 

significância estatística (p=0,078), sendo a média do arco para dedos tratados com 

retalho em ilha de 171,40° e dedos tratados com retalho em avanço de 164,97°. 
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Gráfico 11 - Forest plot da estimação da média do arco de movimento do dedo por tipo de retalho de 

dedos longos e PEDro≥6. 

 

 
 

  A avalição pelo sistema GRADE desta metanálise foi de qualidade de evidência 

baixa por perda de pontuação no risco de viés e imprecisão, demonstrado na Tabela 

15. Não há descrição de cegamento na grande parte dos estudos. Houve erro grave na 

imprecisão pois o OIS foi de 235 participantes. Não houve inconsistência pois os 

intervalos de confiança da metanálise estão sobrepostos e não há disparidade entre os 

estudos. Houve uniformidade na população descrita. 

Tabela 14 - GRADE de arco de movimento do dedo por tipo de retalho de dedos longos e 

PEDro≥6. 

Avaliação da evidência № dos estudos 5 

Delineamento do estudo ensaios clínicos randomizados 

Risco de viés grave a 

Inconsistência não grave 

Evidência indireta não grave 

Imprecisão grave b 

Outras considerações nenhum 

№ de pacientes 
retalho em ilha 94 

retalho em avanço 141 

Efeito Relativo  
(95% CI) 

- 

Absoluto 
(95% CI) 

MD 170.48 
(167.95 a 173.02) 

Recomendação da evidência ⨁⨁◯◯ 
BAIXA 

Importância CRÍTICO 
(seguimento: média 1 anos; avaliado com: Graus; Escala de: 0° para 280°)  
CI: Confidence interval; MD: Mean difference 
a. Não houve cegamento do pesquisador ou avaliador na maioria dos estudos. 
b. Número total de participantes nessa comparação é menor que o Optimal Information Size  
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5  DISCUSSÃO  

Os resultados dessa metanálise não confirmaram uma recuperação global da 

sensibilidade nos pacientes submetidos à correção das falhas de cobertura com 

retalhos em ilha. A superioridade dos retalhos em ilha foi encontrada apenas na 

discriminação estática de dois pontos nos estudos com classificação de PEDro bom ou 

excelente. Apesar dos retalhos em ilha atingirem valores menores na estesiometria, 

funcionalmente os dois tipos de tratamento se equivalem. A mobilidade do dedo não foi 

afetada pelo tipo de reconstrução. Em ambos os casos foi identificada perda leve em 

relação ao normal. 

A discriminação estática de dois pontos é a forma de avaliação da sensibilidade 

mais usada na literatura, sendo considerada um teste funcional que avalia a qualidade 

da sensibilidade. Este teste foi desenvolvido para quantificar o limite em que o estímulo 

realizado é identificado como dois pontos separados, podendo ser correlacionado com 

a suficiência para as atividades diárias82.   

Martin e González Del Pino83 descrevem a discriminação estática de pois pontos 

para retalhos locais do tipo Atasoy em dedos longos de 3mm. O estudo de Usami et 

al.84 encontrou o valor médio da discriminação estática de dois pontos de 6,4mm para 

os retalhos oblíquos volares de avanço. A discriminação estática de dois pontos, 

descrita nos trabalhos que utilizaram retalhos em avanço para dedos longos, atingiu 

valores entre a normalidade e sensibilidade reduzida conforme classificação da 

Sociedade Americana de Cirurgia da Mão. 

Foucher37 avaliou o tratamento de lesão de ponta de dedo em dedos longos com 

retalho homodigital em ilha. Na discriminação estática de dois pontos, 72% dos 

pacientes obtiveram valores de 3-6mm, 21% atingiram valores de 7-10mm e 7% 

obtiveram valores acima de 11mm37. Tsai e Yuen85 descreveram estudo com uso de 

retalho em ilha homodigital, no qual a discriminação estática de dois pontos foi 

analisada por grupos, sendo que dos 16 pacientes, 9 obtiveram valores abaixo de 5mm, 

3 pacientes obtiveram valores entre 6 e 10mm, 3 pacientes atingiram valores de 11 a 

15 mm e um paciente obteve valor acima de 15mm. O estudo do uso de retalhos em 

ilha homodigital para lesão em ponta de dedo realizado por Varitimidis et al.86 encontrou 

o valor médio de discriminação estática de dois pontos de 4mm. Lemmon et al.10 

descrevem que os retalhos em ilha homodigital apresentaram uma média de 

discriminação estática de dois pontos de 9mm. Na maioria dos estudos em que os 
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retalhos em ilha homodigital foram usados para tratamento de lesão de dedos longos, 

a média de discriminação estática de dois pontos se encontrou dentro da normalidade. 

Segundo o estudo de Martin e González Del Pino83, os retalhos em ilha 

homodigital reverso atingiram a discriminação estática de dois pontos de 6 a 10mm. 

Usami et al.84 descrevem  que o valor médio encontrado de discriminação estática de 

dois pontos encontrado para os retalhos em ilha homodigital reverso de 8,2mm. Tais 

resultados demonstram que o retalho em ilha homodigital reverso possui resultado de 

sensibilidade considerado razoável, sendo comparativamente pior que o retalho em ilha 

homodigital. 

Yang e Morris87 avaliaram retalhos heterodigitais para tratamento de falha de 

cobertura de ponta de dedo. Nos pacientes em que houve sutura do nervo doador no 

nervo receptor, o valor de discriminação estática de dois pontos foi de 6mm. Entretanto, 

nos pacientes em que não foi realizada a neurorrafia, o valor de discriminação estática 

de dois pontos variou de 9 a 11mm. Parece haver uma melhor recuperação da 

discriminação estática de dois pontos após o emprego de retalhos em ilha homodigital 

nas falhas de cobertura dos dedos, quando comparados aos retalhos em avanço. 

Nesta metanálise, ao comparar todos os estudos de todos os dedos na avaliação 

da discriminação estática de dois pontos, não foi observada diferença estatística entre 

os retalhos em avanço ou em ilha. Entretanto, quando analisados apenas os estudos 

classificados pela escala PEDro como bom ou excelente, foi encontrada uma diferença 

estatisticamente significativa, com valor de discriminação de dois pontos para os 

retalhos em avanço de 9,26 mm e para os retalhos em ilha de 7,86 mm. A metanálise 

atingiu qualidade de evidência baixa pelo sistema GRADE por perda de pontuação no 

risco de viés e risco de publicação. O risco de viés pode estar relacionado à dificuldade 

de cegamento dos autores e pacientes pela visualização direta do tratamento, ou seja, 

identificação de qual retalho foi utilizado. O viés de publicação pode ser explicado pela 

ausência de publicação de artigos com resultados ruins sobre os dois tipos de retalhos, 

ou com resultados que não definem a superioridade dos retalhos em si. 

Na metanálise realizada apenas para dedos longos com todos os estudos foi 

encontrada uma diferença estatística, tendo a média de discriminação estática de dois 

pontos para retalhos em ilha de 7,39mm e retalhos em avanço de 8,80mm. O sistema 

GRADE para a metanálise obteve qualidade de evidência baixa, mantendo a perda de 

pontuação por risco de viés dos estudos primários e viés de publicação.  
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O polegar é considerado um dedo chave, pois é responsável por 40% da função 

da mão88, principalmente por atingir a oposição em relação aos outros dedos. Além 

disso, representa uma grande área no mapa de sensibilidade cerebral, ilustrado pelo 

homúnculo de Penfield89. Dessa maneira, o retorno da sensibilidade e mobilidade do 

polegar após lesão da ponta do dedo é de fundamental importância para manutenção 

da função da mão.  

Zhou et al.90 realizaram um estudo com uso de retalhos de locais de avanço no 

polegar para tratamento de falha de cobertura. O valor médio da discriminação estática 

de dois pontos foi de 7,5mm, variando entre 4 e 12mm90. Segundo estudo de Martin e 

González Del Pino83, os retalhos locais de polegar atingiram uma discriminação estática 

de dois pontos de 7mm. No retalho de avanço tipo Moberg para polegar, Lemmon et 

al.10 descrevem uma sensibilidade próxima ao normal, com 2mm de diferença na 

discriminação estática de dois pontos quando comparado ao lado contralateral. No 

estudo conduzido por Baumeister et al.91 utilizando retalho tipo Moberg, 74% dos 

pacientes atingiram sensibilidade comparável ao lado contralateral. Nos estudos que 

avaliaram uso de retalho em avanço no polegar, não houve uma homogeneidade dos 

resultados acerca da sensibilidade final, com valores que se distribuíram entre 

sensibilidade normal e razoável.  

Na avaliação da sensibilidade de retalhos em ilha heterodigital para polegar, Liu 

et al.92 encontraram o valor médio de discriminação estática de dois pontos na área 

receptora de 5,3mm (4-8mm). Uso de retalho heterodigital para tratamentos de falha de 

cobertura de lesão do polegar foi avaliado por Martin e González Del Pino83, e o valor 

de discriminação estática de dois pontos encontrados na população jovem foi de 7mm. 

Os artigos que utilizaram retalhos em ilha para o polegar descreveram a discriminação  

estática de dois pontos com valores de sensibilidade de 5 a 7mm, sendo região limítrofe 

entre normalidade e perda de sensibilidade.  

A revisão sistemática realizada não conseguiu reunir estudos para gerar uma 

metanálise para comparar os tipos de retalho para o polegar entre retalhos em avanço 

e retalhos em ilha,  pois os trabalhos incluídos utilizaram somente retalhos em ilha. A 

média estimada da discriminação estática para retalhos em ilha para polegar foi de 

8,8mm, com significância estatística. 

A estesiometria, avaliada através dos monofilamentos de Semmes-Weinstein, é 

considerada um teste de toque estático com medida objetiva e semiquantitativa da 
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inervação periférica cutânea. Este teste avalia a reinervação sensória e é limiar, pois 

determina o mínimo estímulo que o paciente consegue perceber, tendo correlação com 

toque e a gnosia82.  

O estudo de Usami et al.84 avaliou os retalhos oblíquos volares de avanço e 

encontrou uma média de valor de filamento na estesiometria de 3.84, o que 

corresponde a um resultado funcional de sensibilidade protetora diminuída. O mesmo 

estudo avaliou a estesiometria de retalhos homodigitais reverso, sendo o valor médio 

de filamento da estesiometria de 4.08, correspondendo à diminuição da sensibilidade 

protetora84. Yang e Morris87 avaliaram retalhos heterodigitais, e nos testes de 

estesiometria, apenas valores de filamentos correspondentes à diminuição da 

sensibilidade protetora foram encontrados. Os estudos encontraram valores 

semelhantes dos filamentos de estesiometria independente do retalho avaliado, com o 

resultado funcional equivalente à redução da sensibilidade protetora.   

Na metanálise referente à estesiometria de todos os artigos, sendo todos PEDro 

bom ou excelente, houve diferença significativa no valor de marcação dos menores 

filamentos para os retalhos em ilha. A marcação dos filamentos para retalho em avanço 

foi de 4.1 e para retalhos em ilha foi de 3.98. Entretanto, ambos se enquadram no 

resultado funcional de sensibilidade protetora diminuída, o que confirma o resultado 

funcional descrito na literatura. A avaliação da metanálise pelo sistema GRADE atingiu 

qualidade de evidência moderada, com único ponto de perda no risco de viés dos 

estudos.  

Em relação à mobilidade do dedo, a avaliação do arco de movimento dos dedos 

é realizada para avaliar a possível perda de movimento após o tratamento de falha de 

cobertura de ponta de dedo com retalhos locais ou em ilha.  

Lemmon et al.10 descrevem no estudo realizado com retalho de avanço tipo 

Moberg para polegar que a maioria dos pacientes atingiram arco de movimento 

completo ou apresentaram perda de extensão de menos de 5°. No estudo conduzido 

por Baumeister et al.91 utilizando retalho tipo Moberg, o arco de movimento final foi 

semelhante ao lado contralateral íntegro. Usami et al.84 avaliaram resultados de retalhos 

obliquo volares de avanço  e o arco de movimento foi em média de 245°. Zhou et al.90 

realizaram um estudo com uso de retalhos de locais de avanço, e demonstrou perda de 

menos de 10° no arco de movimento dos dedos. Os resultados encontrados nesses 
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estudos convergem para uma mínima perda de mobilidade do polegar após tratamento 

de falha de cobertura com retalho em avanço. 

Tsai e Yuen85 descreveram o uso de retalho em ilha homodigital, em que a média 

do arco de movimento ativo de dedos longos foi de 233° e do polegar de 137°. O estudo 

de Varitimidis et al.86 com retalhos homodigitais demonstrou que em 76% dos pacientes 

o arco de movimento foi igual ao lado contralateral não lesado, 12% dos pacientes 

perderam 10° de extensão e 11% dos pacientes perderam 20° de extensão do dedo. 

Segundo Martin e González Del Pino83, devido à necessidade de imobilização do dedo 

para preservação do pedículo dos retalhos homodigitais, há descrição de perda de 

extensão principalmente da IFP em 17%. O estudo de Usami et al.84 encontrou valor 

médio do arco de movimento de 240° para pacientes tratados com retalho em ilha 

homodigital reverso. Os pacientes tratados com retalhos em ilha demonstraram maior 

perda de mobilidade do dedo, podendo ser associado a necessidade de imobilização 

pós-operatória.  

Com relação à mobilidade e função do dedo, as metanálises tanto de todos os 

artigos como os artigos bom/excelente na escala PEDro não encontraram diferença 

estatística entre os retalhos de avanço ou em ilha. Não foi encontrado resultado que 

corroborassem a perda da flexão ou extensão do dedo a depender do tratamento 

escolhido. A metanálise realizada com todos os estudos para arco de movimento dos 

dedos obteve uma média de 146,20° para os dedos tratados com retalho em avanço e 

163,49° para os dedos com retalho em ilha. Na avaliação pelo sistema GRADE, esta 

metanálise foi considerada como qualidade de evidência muito baixa, por risco de viés, 

viés de publicação, inconsistência e imprecisão. 

Esta metanálise agrupou 34 artigos com total de 1548 dedos com falha de 

cobertura tratados com retalhos em ilha ou em avanço, sendo um estudo inédito na 

literatura global. A maioria das qualidades de evidência encontradas pelo sistema 

GRADE nas metanálises foram baixas, sugerindo que a grande parte dos estudos 

primários não atingiram os critérios necessários para que a qualidade de evidência 

atingisse grau moderado ou ótimo. Houve presença de grande heterogeneidade entre 

os estudos e viés de publicação na grande parte das metanálises realizadas. 

Mesmo com um grande número de artigos eleitos, apenas 68% deles obtiveram 

classificação na escala PEDro como bom (6-8 pontos), sendo que nenhum deles atingiu 

avaliação de excelente (9-10 pontos). Os principais critérios que causaram essa perda 
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de pontuação foram a ausência de cegamento do paciente, do pesquisador e da equipe. 

O cegamento nesse tipo de estudo clínico é dificultado pela visualização direta do 

tratamento realizado, sendo necessário uma cobertura da mão ou do dedo tratado 

durante o acompanhamento, deixando exposto apenas a área para avaliação. Essa 

cobertura reduziria a chance de identificação do retalho usado por parte do pesquisador 

e equipe. A falha nesse critério gera um risco de viés da metanálise, que, quando 

avaliado pelo sistema GRADE, gera uma recomendação de evidência moderada ou 

baixa, a depender da presença de viés de publicação, inconsistência ou incoerência 

concomitante, fenômeno ocorrido neste estudo. 

Apesar do objetivo desse estudo ter sido avaliar superioridade dos retalhos em 

ilha em relação aos retalhos em avanço, tal fato não pode ser demonstrado por 

completo. Este trabalho demonstrou os valores médios encontrados de sensibilidade e 

mobilidade do dedo, que podem fundamentar os profissionais na decisão em relação 

ao tipo de tratamento a ser indicado, associado à expectativa e necessidade do 

paciente.  

Atualmente, não há definição na literatura para o melhor tratamento das falhas 

de cobertura nas pontas dos dedos, mesmo com descrição de várias técnicas de 

retalhos na mão e longo tempo de pesquisa. Esta metanálise encontrou que a 

sensibilidade funcional, avaliada pelo teste de discriminação estática de dois pontos, 

demonstrou ser melhor para os retalhos em ilha. Entretanto, a sensibilidade de limiar 

de toque, avaliada por estesiometria, foi a mesma nos dois grupos. Em relação à 

mobilidade do dedo, não houve diferença entre os dois grupos de retalhos. 

Além disso, deve-se ressaltar que todos os retalhos apresentam perda de 

sensibilidade e mobilidade do dedo, com pouca chance de retorno à normalidade ou se 

assemelhar, por completo, ao contralateral. Tal fato auxilia o cirurgião a explicar ao 

paciente que o tratamento, mesmo com total qualidade técnica, apresentará sequelas.  

Mais estudos clínicos randomizados sobre os retalhos em ilha ou em avanço 

para dedos das mãos, estruturados de forma padronizada, com avaliação pela escala 

PEDro bom ou excelente devem ser realizados. Com uso desses trabalhos, novas 

metanálises deverão ser produzidas e graduadas pelo sistema GRADE, buscando uma 

recomendação de evidência moderada ou alta, e, assim, definir um tratamento padrão 

para as falhas de cobertura dos dedos das mãos.   
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Por esses motivos, essa metanálise não é definitiva, pois atingiu uma média de 

recomendação de evidência baixa, sendo necessários novos estudos e uma nova 

avaliação para definição do melhor tratamento em relação aos retalhos em ilha e em 

avanço.  

Levando em conta os resultados encontrados, o cirurgião de mão poderá indicar 

o uso de retalho em ilha para polegar e indicador por apresentarem melhor resultado 

de sensibilidade funcional. Tal resultado é importante pois o primeiro e segundo dedos  

são os principais responsáveis pela pinça fina, função primordial da mão. Nas lesões 

menores da ponta do polegar, o tratamento com retalho de avanço tipo Moberg é 

passível de ser indicado. Esse retalho resulta em uma sensibilidade funcional próxima 

ao normal e sensibilidade de limiar com propriocepção diminuída, semelhante ao 

retalho em ilha. Em casos de lesões do dedo médio, anular e mínimo, o cirurgião poderá 

utilizar os retalhos em avanço, pois a sensibilidade de limiar, necessária para proteção 

do dedo, é semelhante ao retalho em ilha, e não há perda de mobilidade.  

O principal atributo deste estudo foi encontrar superioridade na sensibilidade 

funcional com os retalhos em ilha, que deve ser levado em consideração pelo cirurgião 

de mão na tomada de decisão terapêutica. Entretanto, nos casos em que o retalho em 

ilha não pode ser realizado ou o retalho em avanço se apresenta como uma solução 

mais factível, o resultado de sensibilidade de limiar e mobilidade deste retalho se 

assemelha ao anterior, tornado uma excelente solução para o tratamento da lesão.  
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6  CONCLUSÃO 

Os retalhos em ilha apresentaram superioridade na sensibilidade funcional, 

avaliado pela discriminação estática de dois pontos, quando artigos com classificação 

da escala PEDro acima de 6 pontos foram utilizados.  

Não houve diferença entre os retalhos em ilha e em avanço na sensibilidade 

limiar avaliada por estesiometria.  

Não houve diferença entre os retalhos em relação à mobilidade do dedo. 
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ANEXO A – Escala  PEDro 

 

PEDro Scale    

 

1. eligibility criteria were specified                no  yes   where:  

2. subjects were randomly allocated to groups (in a crossover study, subjects  were 

randomly allocated an order in which treatments were received)              no  yes   where:  

3. allocation was concealed        no  yes   where:  

4. the groups were similar at baseline regarding the most important prognostic  indicators         

          no yes   where: 

5. there was blinding of all subjects       no  yes   where:  

6. there was blinding of all therapists who administered the therapy  no  yes   where:  

7. there was blinding of all assessors who measured at least one key outcome   

          no  yes   where:  

8. measures of at least one key outcome were obtained from more than 85% of the subjects 

initially allocated to groups                        no  yes              where:  

9. all subjects for whom outcome measures were available received the treatment or control 

condition as allocated or, where this was not the case, data for at least one key outcome was 

analysed by “intention to treat”       no  yes   where:  

10. the results of between-group statistical comparisons are reported for at least one key 

outcome           no  yes             where:  

11. the study provides both point measures and measures of variability for at   least one key 

outcome          no  yes             where:  

 

 

The PEDro scale is based on the Delphi list developed by Verhagen and colleagues at 

the Department of Epidemiology, University of Maastricht (Verhagen AP et al (1998). The Delphi 

list: a criteria list for quality assessment of randomised clinical trials for conducting systematic 

reviews developed by Delphi consensus. Journal of Clinical Epidemiology, 51(12):1235-41). The 

list is based on "expert consensus" not, for the most part, on empirical data. Two additional items 

not on the Delphi list (PEDro scale items 8 and 10) have been included in the PEDro scale. As 

more empirical data comes to hand it may become possible to "weight" scale items so that the 

PEDro score reflects the importance of individual scale items.  

The purpose of the PEDro scale is to help the users of the PEDro database rapidly 

identify which of the known or suspected randomised clinical trials (ie RCTs or CCTs) archived 

on the PEDro database are likely to be internally valid (criteria 2-9), and could have sufficient 

statistical information to make their results interpretable (criteria 10-11). An additional criterion 
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(criterion 1) that relates to the external validity (or “generalisability” or “applicability” of the trial) 

has been retained so that the Delphi list is complete, but this criterion will not be used to calculate 

the PEDro score reported on the PEDro web site.   

The PEDro scale should not be used as a measure of the “validity” of a study’s 

conclusions. In particular, we caution users of the PEDro scale that studies which show 

significant treatment effects and which score highly on the PEDro scale do not necessarily 

provide evidence that the treatment is clinically useful. Additional considerations include whether 

the treatment effect was big enough to be clinically worthwhile, whether the positive effects of 

the treatment outweigh its negative effects, and the cost-effectiveness of the treatment. The 

scale should not be used to compare the "quality" of trials performed in different areas of therapy, 

primarily because it is not possible to satisfy all scale items in some areas of physiotherapy 

practice.  

 

Notes on administration of the PEDro scale:  

All criteria  Points are only awarded when a criterion is clearly satisfied. If on a literal 

reading of the trial report it is possible that a criterion was not satisfied, a point 

should not be awarded for that criterion.  

Criterion 1  This criterion is satisfied if the report describes the source of subjects and a list 

of criteria used to determine who was eligible to participate in the study.  

Criterion 2  A study is considered to have used random allocation if the report states that 

allocation was random. The precise method of randomisation need not be 

specified. Procedures such as coin-tossing and dice-rolling should be 

considered random. Quasi-randomisation allocation procedures such as 

allocation by hospital record number or birth date, or alternation, do not satisfy 

this criterion.   

Criterion 3  Concealed allocation means that the person who determined if a subject was 

eligible for inclusion in the trial was unaware, when this decision was made, of 

which group the subject would be allocated to. A point is awarded for this criteria, 

even if it is not stated that allocation was concealed, when the report states that 

allocation was by sealed opaque envelopes or that allocation involved 

contacting the holder of the allocation schedule who was “off-site”.  

Criterion 4  At a minimum, in studies of therapeutic interventions, the report must describe 

at least one measure of the severity of the condition being treated and at least 

one (different) key outcome measure at baseline. The rater must be satisfied 

that the groups’ outcomes would not be expected to differ, on the basis of 
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baseline differences in prognostic variables alone, by a clinically significant 

amount.  

This criterion is satisfied even if only baseline data of study completers are 

presented.  

Criteria 4,     

7-11  

Key outcomes are those outcomes which provide the primary measure of the 

effectiveness (or lack of effectiveness) of the therapy. In most studies, more 

than one variable is used as an outcome measure.  

Criterion 5-7  Blinding means the person in question (subject, therapist or assessor) did not 

know which group the subject had been allocated to. In addition, subjects and 

therapists are only considered to be “blind” if it could be expected that they 

would have been unable to distinguish between the treatments applied to 

different groups. In trials in which key outcomes are self-reported (eg, visual 

analogue scale, pain diary), the assessor is considered to be blind if the subject 

was blind.  

Criterion 8  This criterion is only satisfied if the report explicitly states both the number of 

subjects initially allocated to groups and the number of subjects from whom key 

outcome measures were obtained. In trials in which outcomes are measured at 

several points in time, a key outcome must have been measured in more than 

85% of subjects at one of those points in time.  

Criterion 9  An intention to treat analysis means that, where subjects did not receive 

treatment (or the control condition) as allocated, and where measures of 

outcomes were available, the analysis was performed as if subjects received 

the treatment (or control condition) they were allocated to. This criterion is 

satisfied, even if there is no mention of analysis by intention to treat, if the report 

explicitly states that all subjects received treatment or control conditions as 

allocated.  

Criterion 10  A between-group statistical comparison involves statistical comparison of one 

group with another. Depending on the design of the study, this may involve 

comparison of two or more treatments, or comparison of treatment with a control 

condition. The analysis may be a simple comparison of outcomes measured 

after the treatment was administered, or a comparison of the change in one 

group with the change in another (when a factorial analysis of variance has been 

used to analyse the data, the latter is often reported as a group × time 

interaction). The comparison may be in the form hypothesis testing (which 

provides a “p” value, describing the probability that the groups differed only by 
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chance) or in the form of an estimate (for example, the mean or median 

difference, or a difference in proportions, or number needed to treat, or a relative 

risk or hazard ratio) and its confidence interval.  

Criterion 11  A point measure is a measure of the size of the treatment effect. The treatment 

effect may be described as a difference in group outcomes, or as the outcome 

in (each of) all groups. Measures of variability include standard deviations, 

standard errors, confidence intervals, interquartile ranges (or other quantile 

ranges), and ranges. Point measures and/or measures of variability may be 

provided graphically (for example, SDs may be given as error bars in a Figure) 

as long as it is clear what is being graphed (for example, as long as it is clear 

whether error bars represent SDs or SEs). Where outcomes are categorical, 

this criterion is considered to have been met if the number of subjects in each 

category is given for each group.  

 


