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OBJETIVOS: Analisar as correções obtidas através da instrumentação segmentar seletiva, 
utilizando parafusos pediculares, em pacientes portadores de Escoliose Idiopática. A 
finalidade é avaliar as características do método, verificar o nível de correção obtido das 
curvas, assim como a segurança da técnica.  
 
MÉTODOS: Estudo prospectivo, não randomizado, de pacientes portadores de escoliose 
idiopática submetidos a tratamento cirúrgico por via posterior utilizando parafusos 
pediculares. As variáveis analisadas foram: sexo, idade, níveis acometidos na escoliose, 
níveis instrumentados, número de parafusos pediculares utilizados, classificação segundo 
Lenke, ângulos de Cobb pré-operatório coronal e sagital (incluindo inclinações) e ângulos de 
Cobb pós-operatório.  
No Hospital Ortopédico, 24 pacientes portadores de escoliose idiopática foram submetidos à 
instrumentação de terceira geração de agosto/2004 a novembro/2006. A média do ângulo de 
Cobb pré-operatório foi de 52º no plano coronal e 17º no plano sagital.  
 
RESULTADOS: No pós-operatório, a média foi de 16º no plano coronal e 22º no plano 
sagital. A média de correção do ângulo de Cobb no plano coronal foi de 71%. Por 
modificador lombar, as correções foram de 73% nos pacientes com modificador A e 65% nos 
pacientes com modificador B. Obteve-se uma correção média espontânea de 63% das curvas 
compensatórias não instrumentadas.  
 
CONCLUSÃO: Todos os pacientes apresentaram uma melhora importante do aspecto 
estético, clínico e radiológico, com correção parcial das curvas estruturadas e 
compensatórias no plano coronal. Manteve-se o equilíbrio sagital na quase totalidade dos 
casos. Esse trabalho mostra indícios de eficácia e segurança do tratamento cirúrgico seletivo 
da escoliose idiopática com instrumentação de terceira geração, utilizando-se parafusos 
pediculares. 
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