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RESUMO
Objetivos: Este estudo tem como objetivo esclarecer se existe alteração do equilíbrio sagital provocada pela intervenção cirúrgica
nos pacientes com escoliose congênita. Métodos: Foram analisados retrospectivamente todos os casos de escoliose operados em um
hospital terciário entre janeiro de 2009 e janeiro de 2013. Em todos os casos foram mensuradas a deformidade no plano coronal e sagital,
a cifose e lordose, utilizando-se o método de Cobb, e também os parâmetros espinopélvicos: incidência pélvica (PI), inclinação sacral (SS),
inclinação pélvica (PT). Resultados: Foram analisados 111 prontuários, porém a amostra resultou em 10 pacientes, dos quais seis eram
do sexo feminino (60%). A média de idade foi de 13,4 anos. Na análise comparativa entre pré e pós-operatório, apenas a deformidade
coronal (12,37; IC 95% [7,88-16,86]; p<0,001), a deformidade sagital (12,71; IC 95% [4,21-21,22]; p = 0,011) e a lordose lombar (9,9; IC
95% [0,38-19,42]; p = 0,043) apresentaram alteração significativa. Conclusão: Não foi encontrada alteração nos parâmetros espinopélvicos
dos pacientes com escoliose congênita submetidos à intervenção cirúrgica no IOT-FMUSP entre 2009 e 2013, contudo, foi observada
diminuição da lordose lombar, do ângulo da deformidade no plano sagital e no plano coronal.
Descritores: Escoliose; Coluna vertebral; Anormalidades congênitas; Fusão vertebral; Equilíbrio postural.

ABSTRACT
Objective: This study aimed to determine whether surgery leads to changes in sagittal balance in patients with congenital scoliosis.
Methods: We retrospectively reviewed all cases of scoliosis operated in a tertiary hospital between January 2009 and January 2013. In all
cases the deformity in the coronal and sagittal planes, kyphosis, and lordosis were measured, using the Cobb method, and spinopelvic
parameters: pelvic incidence (PI), sacral slope (SS), and pelvic tilt (PT). Results: A hundred and eleven medical records were analyzed, but
the sample resulted in 10 patients, six of whom were females (60%). The average age was 13.4 years. In the comparative analysis between
pre and postoperative, only the coronal deformity (12.37; CI 95% [7.88-16.86]; p<0.001), the sagittal deformity (12.71; CI 95% [4.21-21.22];
p=0.011), and the lumbar lordosis (9.9; CI 95% [0.38-19.42]; p=0.043) showed significant change. Conclusion: There was no change in
the spinopelvic parameters of patients with congenital scoliosis undergoing surgery at IOF-FMUSP between 2009 and 2013; however, it was
observed decrease in lumbar lordosis, and deformity angle in the sagittal and coronal planes.
Keywords: Scoliosis; Spine; Congenital abnormalities; Spinal fusion; Postural balance.

RESUMEN
Objetivo: Este estudio tiene por objetivo aclarar si hay cambio de equilibrio sagital causado por la cirugía en pacientes con escoliosis
congénita. Métodos: Se revisaron retrospectivamente todos los casos de cirugía de escoliosis en un hospital terciario entre enero de 2009 y
enero de 2013. En todos los casos se midieron la deformidad en el plan coronal y sagital, la cifosis y lordosis, utilizando el método de Cobb,
y también los parámetros espinopélvicos: incidencia pélvica (IP), pendiente sacra (PS), inclinación pélvica (IP). Resultados: Se analizaron 111
registros médicos, pero la muestra resultó en 10 pacientes, de los cuales 6 eran del sexo femenino (60%). La edad promedio fue de 13,4 años.
En el análisis comparativo entre el pre y postoperatorio, solamente la deformidad coronal (12,37; IC 95% [7,88-16,86]; p<0,001), la deformidad
sagital (12,71; IC 95% [4,21-21,22]; p = 0,011) y la lordosis lumbar (9,9; IC 95% [0,38-19,42]; p = 0,043) mostraron cambios significativos.
Conclusión: No hubo cambios en los parámetros espinopélvicos de los pacientes con escoliosis congénita sometidos a cirugía en IOT-FMUSP
entre 2009 y 2013, sin embargo se observó disminución de la lordosis lumbar y del ángulo de deformidad en el plano sagital y plano coronal.
Descriptores: Escoliosis; Columna vertebral; Anomalías congénitas; Fusión vertebral; Balance postural.

INTRODUÇÃO
O equilíbrio sagital tem sido tema de diversos estudos nos últimos anos. Sua importância abrange não apenas a manutenção do
equilíbrio biomecânico da coluna, diminuindo gastos energéticos

desnecessários, mas também a ocorrência de um desfecho positivo
pós-operatório, como a diminuição da dor e menor incidência de
falha do material de síntese.1-3
As escolioses, assim como as doenças degenerativas, são
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frequentemente alvos de investigação sobre a importância do equilíbrio sagital. Observou-se que pacientes com grandes alterações
nas medidas dos ângulos sagitais pós-operatórios, apresentavam
maior chance de necessitarem de intervenções cirúrgicas de revisão
e terem maior lombalgia.4,5
As escolioses congênitas são deformidades da coluna decorrentes de defeitos na formação ou segmentação vertebral, ou ainda
da combinação desses defeitos. Têm uma incidência estimada de
0,13 a 0,5/1000 nascimentos.6 Frequentemente geram curvas de
grande angulação, graves e progressivas, contudo dada a menor
ocorrência deste tipo de deformidade em relação a outras, existe
uma menor quantidade de informações disponíveis na literatura
sobre seu comportamento.7,8 Outro fator que dificulta seu estudo é
a grande heterogeneidade entre cada caso, prejudicando o agrupamento entre eles. Uma significativa parcela dos pacientes com
essa patologia necessitará de intervenção cirúrgica na coluna.
Até o momento não existem estudos que mostrem o impacto que
a intervenção cirúrgica tem na alteração do equilíbrio sagital e de seus
parâmetros radiográficos nos pacientes com escoliose congênita.
Este estudo tem como objetivo esclarecer se existe alteração no
equilíbrio sagital provocada pela intervenção cirúrgica nos pacientes
com escoliose congênita.

MATERIAIS E MÉTODOS
Foram analisados retrospectivamente todos os casos de escoliose operados no Instituto de Ortopedia do Hospital das Clínicas
de São Paulo (IOT-HCFMUSP) entre janeiro de 2009 e janeiro de
2013, escolhidos por conveniência contínua.
Foram excluídos pacientes que não eram portadores de escoliose congênita e pacientes que apresentavam registro radiográfico inadequado, pré ou pós-operatório. A posição adotada pelos
pacientes na realização das radiografias panorâmicas seguiu o
protocolo convencional de posicionamento para realização de teleradiografias digitais.9,10
Considerou-se registro radiográfico adequado radiografias panorâmicas na incidência de perfil da coluna que incluíam os limites
da vértebra C7 e a cabeça femoral.
Em todos os casos foram mensuradas a deformidade no plano
coronal e sagital, a cifose e lordose, utilizando o método de Cobb,11
bem como os parâmetros espino-pélvicos,1,12,13 definidos da seguinte maneira: (Figura 1)
Incidência Pélvica (Pelvic Incidence - PI), medida do ângulo
formado pelas linhas traçadas do ponto médio entre os centros
das cabeças femorais e o ponto central do platô superior de S1
e uma perpendicular ao platô superior de S1 traçada desde seu
ponto central.
Inclinação sacral (Sacral slope - SS), medida do ângulo formado
pela linha do plano horizontal e a linha traçada tangente ao platô
superior de S1.
Inclinação pélvica (Pelvic Tilt - PT), medida do ângulo formado
pelas linhas traçadas do ponto médio entre os centros das cabeças
femorais e o ponto central do platô superior de S1 e a linha de
prumo vertical a esse ponto.
Lordose Lombar – medida do ângulo formado pelas linhas tangentes ao platô inferior de L5 e superior de L1.
Cifose torácica – medida do ângulo formado pelas linhas tangentes ao platô inferior de T12 e superior de T2.
Os três primeiros ângulos descritos são ditos parâmetros espino-pélvicos, sendo a Incidência pélvica uma medida constante
e intrínseca de cada indivíduo que é calculada pela somatória das
inclinações sacral e pélvica, segundo a fórmula (PI = SS + PT).
Todas as medidas foram calculadas em graus.
Todas as mensurações foram realizadas por um único pesquisador, uniformemente, utilizando o sistema de visualização digital
iSite-Philips(TM) para as radiografias digitais e goniômetro simples
para radiografias não digitais.11,14 Foram selecionadas radiografias
datadas imediatamente antes e imediatamente após o procedimento cirúrgico. (Figura 2)
A análise dos dados foi feita através do cálculo das medidas de
distribuição mediana e média, e comparação entre amostras pré e
pós- operatórias pelo teste t das variáveis medidas acima. Todas as
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variáveis tiveram suas normalidades avaliadas pelo teste de Kolgomorov-Smirnov. As análises foram feitas por um estatístico que não
participou da coleta dos dados. Esta pesquisa foi aprovada pela
comissão de ética CAPPesq do Hospital das Clinicas da FMUSP com
o parecer 1.378.110; registro protocolo IOT número 1047.
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Figura 1. Parâmetros Epino-pélvicos.
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L Lordo 1
23º
Pelvic
23º 7º 31º
AntiPost

T Kypho 1
70º

L Lordo 1
47º
Pelvic
27º -3º 24º
AntiPost

Figura 2. Exemplo de mensuração.

RESULTADOS
Foram analisados 111 prontuários, dos quais apenas 12 correspondiam a pacientes com escoliose congênita. Dois casos foram
excluídos antes da análise dos dados por ausência de imagens que
possibilitassem mensuração.
A amostra resultou em 10 pacientes, dos quais quatro eram do
sexo masculino (40%) e seis do sexo feminino (60%). Em cinco pacientes a deformidade era causada pela presença de hemivértebra
(50%), sendo um caso entre T1-T2, um entre T9-T10, um entre T7-T8
e dois entre T12-L1, e em cinco pela presença de barra intervertebral
(50%) com dois casos entre T7-T8, dois entre T12-L1 e um entre L1L2. A idade média foi de 13,4 anos (5-21 anos; IC 95% 13,44 [10,216,6]) com a mediana de 13,50. Todos os pacientes foram operados
por uma única via, em sua maioria por via posterior (90%). (Tabela 1)
Em todos os casos foi realizada fixação com instrumentação
posterior e fixadas as vertebras do ápice da deformidade e pelo
menos suas vertebras adjacentes, superior e inferior.
Os dados pré-operatórios e pós-operatórios obtidos e que foram utilizados para comparação, estão discriminados na Tabela 2.
Na análise comparativa entre pré e pós-operatórios, apenas a
deformidade coronal (p<0,001), a deformidade sagital (p = 0,011)
e a lordose lombar (p = 0,043) apresentaram alteração significativa
quando submetidas ao teste t. (Tabela 3)
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Tabela 1. Características da amostra.
Idade

Média

Mediana

13,40 [5-21]

13,50

Sexo (Feminino)
Causa da deformidade
(Hemivértebra)
Causa da deformidade
(Barra)

IC 95%
Proporção
13,44
[10,20-16,60]
40%
50%
50%

Tabela 2. Medições pré e pós-operatórias.
Pré-Operatório
Deformidade Coronal
Deformidade Sagital
Incidência Pélvica
Inclinação Sacral
Inclinação Pélvica
Cifose Torácica
Lordose Lombar
Pós-Operatório
Deformidade Coronal
Deformidade Sagital
Incidência Pélvica
Inclinação Sacral
Inclinação Pélvica
Cifose Torácica
Lordose Lombar

Média

Mediana

IC 95%

65,50 [32-108]
63,67 [23-112]
45,17 [31-60]
37,67 [27-44]
7,50 [1-25]
22,83 [6-50]
48,50 [39-57]

62,50
64,50
44,50
40,00
5,00
18,00
49,50

65,00 [33,51-97,49]
63,24 [32,44-94,89]
45,13 [34,94-55,39]
37,91 [31,42-43,92]
6,89 [-1,81-16,81]
22,26 [2,37-43,30]
48,56 [40,30-56,70]

53,38 [13-100]
50,67 [23-100]
43,50 [26-56]
24,17 [14-48]
19,33 [6-41]
22,83 [10-40]
37,33 [20-49]

56,50
44,00
45,00
18,50
13,50
21,50
38,50

53,03 [29,52-77,23]
49,46 [23,20-78,13]
43,78 [31,47-55,53]
23,41 [10,32-38,02]
18,87 [4,39-34,27]
22,59 [8,86-36,81]
37,65 [25,81-48,86]

Tabela 3. Análise comparativa entre os grupos.
Análise comparativa entre os
Média
Deformidade Coronal
12,375
Deformidade Sagital
12,714
Incidência Pélvica
1,4
Inclinação Sacral
7,8
Inclinação Pélvica
-6,4
Cifose Torácica
6,4
Lordose Lombar
9,9

grupos pré e pós-operatórios
IC 95%
Valor do p
7,885-16,865
p<0,001
4,209-21,219
p = 0,011
(-9,678)-12,478
Não Significativo
(-3,709)-19,309
Não Significativo
(-17,473)-4,673
Não Significativo
(-3,427)-16,227
Não Significativo
0,383-19,417
p = 0,043

DISCUSSÃO
O equilíbrio sagital é composto por angulações próprias da coluna
vertebral como a cifose torácica e a lordose lombar, mas também pela
relação entre a pelve e a coluna.5 Esta última não era muito estudada
até pouco tempo atrás e tem se mostrado uma importante variável de
analise, na medida em que sua anormalidade tem um papel fundamental no desenvolvimento e progressão de diversas doenças da coluna.15
A amostra totalizou 10 indivíduos, com maior proporção de
mulheres, e uma idade média de 13,4 anos. Existiu igual proporção

entre doentes que apresentavam hemivértebra e barra intervertebral.
Apesar da correção das deformidades em ambos os planos coronal e sagital, não observamos mudança significativa dos índices
espino-pélvicos após a intervenção cirúrgica. Não obstante, a lordose lombar foi sensivelmente alterada após a cirurgia, inferindo-se
que houve influência no equilíbrio sagital espinhal global.
Estudos tem demonstrado que a diminuição da lordose lombar é um
evento que deve ser evitado, pois está relacionado com maior índice de
dor e falha em artrodeses posteriores longas em pacientes adultos.3,16-18
Ainda não existem evidências sobre a relação da lordose lombar e
desfechos clínicos ou cirúrgicos negativos em crianças ou adolescentes.
Este presente estudo apresenta um número amostral pequeno de
casos analisados. Em geral esta é uma limitação comum aos distúrbios congênitos, não sendo, portanto, exceção a escoliose congênita.
Outro ponto a ser considerado na análise dos resultados, é a
idade dos pacientes deste grupo amostral. A idade media de 13,4
mostra um grupo, principalmente feminino, com maior tendência
a maturidade esquelética. Pode-se supor que talvez intervenções
cirúrgicas realizadas mais precocemente, poderiam ter um impacto
mais significativo na alteração das variáveis de analise radiográfica.
Este trabalho não teve o objetivo de avaliar qualidade de vida
ou satisfação dos pacientes com o procedimento cirúrgico. Esta é
uma limitação do estudo na medida em que não mostra o impacto
que a mudança na lordose lombar teve na clinica destes pacientes.
Também não foi possível inferir se as outras variáveis radiológicas
que não sofreram alteração representavam um impacto negativo
ou não na qualidade de vida dos indivíduos.
A inexistência de artigos científicos na literatura analisando o
equilíbrio sagital e a escoliose congênita torna este estudo inédito
e pioneiro até o presente momento.
Novos estudos focando este tema, com amostras populacionais
maiores são imperativos. Trabalhos futuros que analisem o equilíbrio
sagital na escoliose congênita, poderão identificar alterações nos
demais parâmetros sagitais e permitir um melhor planejamento
terapêutico dos pacientes.

CONCLUSÃO
Não foi encontrada alteração nos parâmetros espino-pélvicos
dos pacientes com escolioses congênita submetidos à intervenção
cirúrgica no IOT-FMUSP entre 2009 e 2013, contudo foi observada
diminuição na lordose lombar, no angulo da deformidade no plano
sagital e no plano coronal.
Todos os autores declaram não haver nenhum potencial conflito de
interesses referente a este artigo.
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