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DADOS DO PARECER

Projeto CEP/UNIFESP n: 0725/2017 A osteoartrose (OA) da articulação do ombro é uma condição cada vez

mais comum, com o envelhecimento da população. A artroplastia total do ombro é a solução cirúrgica para

essa doença em pacientes sintomáticos refratários ao tratamento conservador. O componente glenoidal da

artroplastia é um verdadeiro desafio para o cirurgião ortopédico uma vez que a falha deste implante implica

em resultados insatisfatórios e necessidade de novo procedimento cirúrgico. Existem diversos tipos (formas

e materiais) para este componente glenoidal. Esta revisão sistemática será conduzida utilizando uma busca

sistemática da literatura incluindo ensaios clínicos randomizados ou quase-randomizados em diversas bases

de dados existentes. Os estudos selecionados serão minuciosamente avaliados quanto ao risco de viéses e

após, será realizada a extração de dados destes estudos a fim de se agruparem em uma metanálise e haver

a possibilidade de conclusões com maior poder estatístico

Apresentação do Projeto:

-Hipótese: Os componentes glenoidais em quilha apresentam desfechos funcionais superiores e menor

número de complicações quando comparado aos componentes metálicos e tipo "pegged". -Objetivo

Primário: Esta revisão sistemática tem como objetivo avaliar estudos randomizados ou quase, referentes à

efetividade da Artroplastia Total do Ombro em relação ao seu componente

Objetivo da Pesquisa:
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glenoidal comparando os implantes com metal back e os exclusivos me polietileno, seja em keeled ou

pegged, considerando a dor, função articular e a falha no quesito soltura (interface implante-cimento-osso)

da articulação gleno-umeral, bem como suas

Em relação aos riscos e benefícios, o pesquisador declara:

-Riscos: Estudo secundário - análise de estudos primários (ensaio clínico randomizado).

-Benefícios: Estudo secundário - análise de estudos primários (ensaio clínico

randomizado).

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

Trata-se de projeto de Fabio Teruo Matsunaga, que não envolve a obtenção de titulação acadêmica.

Orientação de Marcel Jun Sugawara Tamaoki. Projeto vinculado ao Departamento de Ortopedia e

Traumatologia, EPM, UNIFESP.

PROCEDIMENTOS: Revisão sistemática Critério de Inclusão: Ensaios clínicos randomizados ou quase-

randomizados cujas intervenções sejam artroplastia total anatômica do ombro em pacientes com

osteoartrose primária desta articulação. Critério de Exclusão: Estudo de casos, estudos retrospectivos,

estudos experimentais.

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

SIDERAÇÕES SOBRE OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

 1- Foram apresentados os principais documentos: folha de rosto; projeto completo; cópia do cadastro

CEP/UNIFESP, orçamento financeiro e cronograma apresentados adequadamente.

2- Propõe dispensa do TCLE. Justificativa: Estudo secundário - análise de estudos primários (ensaio clínico

randomizado).

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

SEM RECOMENDAÇÕES

Recomendações:

APROVADO

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O CEP informa que a partir da data de aprovação final, é necessário o envio de relatórios semestrais (no

caso de estudos pertencentes à área temática especial) e anuais (em todas as outras situações). É também

obrigatória, a apresentação do relatório final, quando do término do estudo.

Considerações Finais a critério do CEP:
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SAO PAULO, 05 de Julho de 2017

Miguel Roberto Jorge
(Coordenador)

Assinado por:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_946232.pdf

29/06/2017
17:53:11

Aceito

Outros CEP_Unifesp.pdf 28/06/2017
15:59:37

Fabio Teruo
Matsunaga

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Rev_glenoide.docx 28/06/2017
15:58:17

Fabio Teruo
Matsunaga

Aceito

Folha de Rosto Folha_de_Rosto.pdf 28/06/2017
15:52:42

Fabio Teruo
Matsunaga

Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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