PFC® Sigma® como alternativa para menores taxas de revisão em
artroplastias de joelho
Artroplastias de revisão são insustentáveis para o sistema
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PFC® Sigma® – Menores taxas de revisão

A PFC® Sigma® apresenta altas taxas de sobrevida livre de revisão. Um estudo de 2014
desenvolveu duas metanálises que avaliou a taxa de sobrevida das próteses Sigma:
(i)
Registros - taxas médias de sobrevida livre de revisão de 97,5% e 95,7% em
5 e 10 anos, respectivamente;
(ii) Outros estudos: taxa média de sobrevida livre de revisão foi de 98,4% em 5 anos e 97%
em 13 anos6.
Tabela: Porcentagem cumulativa estimada pelo método Kaplan-Meier para probabilidade de primeira revisão
(Intervalo de Confiança = 95% ) de artroplastia total de joelho, de acordo com a marca e seu principal tipo de
implante, conforme número de anos após procedimento primário - Adaptado com as principais combinações
relevates para o mercado nacional2.
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