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RESUMO 
 
 

BRESSAN-NETO, M. Tratamento cirúrgico das deformidades da coluna vertebral: análise 
clínico-epidemiológica das consequências do subfinanciamento. 2016. 110f. Dissertação 
(Mestrado) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2016. 
 
O subfinanciamento do tratamento cirúrgico das deformidades da coluna vertebral tem resultado em 
aumento progressivo das listas de espera nos centros de referência para tratamento de alta 
complexidade pelo sistema público de saúde. O objetivo do estudo foi caracterizar o modo como a 
gestão pública na saúde tem conduzido o tratamento das deformidades da coluna vertebral e avaliar 
as consequências clínicas, radiográficas e econômicas do atraso na realização do tratamento 
cirúrgico. O estudo foi realizado em três estágios: transversal, retrospectivo e prospectivo. Foram 
avaliados 60 pacientes com deformidades da coluna vertebral e que aguardavam tratamento cirúrgico 
até Dezembro de 2013, com idade entre 3 e 23 anos, 66,7% femininos, e de etiologias: 
neuromuscular (28,3%), congênita (26,7%), idiopática (25,0%), sindrômica (16,7%), doença de 
Marfan (1,7%) e neurofibromatose (1,7%). Os parâmetros avaliados foram idade, gênero, etiologia, 
origem, modo de encaminhamento, tempo de espera pelo encaminhamento, tempo de espera pelo 
tratamento cirúrgico, e necessidade de implantes não disponibilizados pelo sistema de gestão da 
saúde. No segundo estágio foram avaliados: qualidade de vida dos pacientes por meio do 
questionário SRS-22r e parâmetros radiográficos atuais, comparados aos parâmetros no momento do 
alistamento para o tratamento cirúrgico. No terceiro estágio, os pacientes foram distribuídos 
aleatoriamente em grupos cirúrgico e lista de espera. Os pacientes submetidos ao tratamento 
cirúrgico foram comparados aos que permaneceram na lista de espera quanto ao custo e à 
efetividade dos tratamentos, utilizando como desfecho a evolução dos parâmetros radiográficos e da 
pontuação no questionário SRS-22r. Foi observado que 91% dos pacientes foram originários das 
regionais de Ribeirão Preto e adjacentes. Apenas 25% dos pacientes receberam tratamento no centro 
primário. O tempo de espera pela consulta no centro de referência foi de medianos 8,5 meses, e, 
após o alistamento na fila de espera, os pacientes aguardaram medianos 13,5 meses pelo tratamento 
cirúrgico. 45% dos pacientes da fila de espera apresentaram necessidade de implantes não 
disponibilizados pelo sistema de gestão em saúde. A deformidade no plano coronal aumentou em 
média 18,7° durante o período de espera. Houve aumento no número de pacientes descompensados 
no plano coronal e sagital, e no número de pacientes com obliquidade pélvica. A pontuação mediana 
no questionário SRS-22r foi 3,73. O custo médio do tratamento dos pacientes submetidos à cirurgia 
foi R$71.139. Foi observada correção média da deformidade em 49,6% (42,1°) e melhora na 
pontuação no questionário SRS-22r em 0,5 pontos. No grupo de pacientes submetidos ao 
seguimento clínico, o custo médio foi de R$377, com aumento médio da deformidade em 16,0% 
(11,0°); não houve diferença na pontuação no questionário SRS-22r. Os resultados do estudo indicam 
que novas políticas de gestão da saúde devam ser adotadas para o tratamento das deformidades da 
coluna vertebral com a finalidade de evitar a progressão da deformidade dos pacientes e viabilizar o 
tratamento definitivo. 

Descritores: Coluna vertebral; Listas de Espera; Escoliose; Curvaturas da Coluna Vertebral, 
Financiamento da Assistência à Saúde. 
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ABSTRACT 
 
 
BRESSAN-NETO, M. Surgical treatment of spinal deformities: clinical and epidemiological 
analisys of the consequences of underfunding. 2016. 111f. Dissertation (Master) –Ribeirão Preto 
Medical School, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
The underfunding of the surgical treatment of spinal deformities has resulted in steadily growing 
waiting lists in reference centers for high complexity treatment in publicly funded healthcare systems. 
The aim of the study was to characterize how the management of the public health system has been 
conducting the treatment of spinal deformities and to evaluate the clinical, radiological, and economic 
impact of the delay in performing the surgical treatment. The study was conducted in three stages: 
Cross-sectional, retrospective and prospective stages. Sixty patients with complex pediatric spinal 
deformities who were waiting for treatment until December 2013 were evaluated. The age range was 
3–23 years-old, 66·7% were females, and the etiologies were: neuromuscular (28·3%), congenital 
(26·7%), idiopathic (25%), syndromes (16·7%), Marfan’s disease (1·7%), and neurofibromatosis 
(1·7%). The evaluated parameters were age, gender, etiology, origin, method of referral, waiting time 
for the referral, waiting time for the surgical treatment, and the need for implants not reimbursed by the 
healthcare system. For the second stage, the health-related quality of life was assessed through the 
application of the SRS-22r questionnaire and the present radiographic measurements were compared 
to the initial parameters (at the time the patients were enrolled for surgery). For the third stage, the 
patients were randomly assigned into two groups: Surgery and Waitlist. The patients submitted to 
surgical treatment were compared to the patients who remained on the waiting list considering the 
costs and effectiveness of the treatments, using the progression of the radiographic parameters and 
the score in the SRS-22r questionnaire as outcome measures. The results of the study demonstrated 
that 91% of the patients were from the region of Ribeirão Preto and adjacent regions. Only 25% of the 
patients received treatment at primary care centers. Patients waited median 8.5 months for referral 
and 13.5 months for the surgical treatment. 45% of the patients on the waiting list had the necessity 
for implants not reimbursed by the healthcare system. The deformity’s Cobb angle increased mean 
18.7° during the waiting period. There was an increase in the number of patients with coronal or 
sagittal decompensation, and in the number of patients with pelvic obliquity. The median SRS-22r® 
total score was 3.73. The mean cost of treatment for the Surgery group was R$71,139. A deformity 
correction of mean -49.6% (-42.1°) and a health-related quality of life improvement of 0.5 points in the 
SRS-22r score were observed. In the Waitlist group, the mean cost was R$377, with a mean increase 
of the deformity of 16.0% (11.0°); there was no difference in the SRS-22r scores. The results of the 
study indicate that new policies on the public health management of spinal deformities should be 
adopted to avoid progression of the deformities and make the definitive treatment viable.  

Keywords: Spine; Waiting Lists; Scoliosis; Spinal Curvatures; Healthcare Financing. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

 

A coluna vertebral é retilínea no plano frontal e apresenta curvaturas no plano 

sagital (cifose torácica e lordose cervical e lombar). A deformidade da coluna 

vertebral é caracterizada pela alteração do alinhamento tridimensional fisiológico da 

coluna vertebral. Entre os tipos de deformidade da coluna vertebral destacam-se a 

escoliose (curvatura lateral no plano frontal) e as deformidades no plano sagital 

(hipercifose, hipocifose, hiperlordose, hipolordose) (DICKSON, 2010).  

Escoliose é o termo utilizado para definir a curvatura lateral da coluna 

vertebral maior que 10 graus pelo método de Cobb no plano frontal (WEINSTEIN et 

al., 2008). As escolioses podem ser oriundas de causas diversas: idiopática, 

neuromuscular, congênita, neurofibromatose, traumática, metabólicas, etc. 

(DICKSON, 2004). A escoliose idiopática é a mais frequente, acomete cerca de 2% 

das meninas na idade de 12-14 anos e o tratamento cirúrgico é indicado em cerca 

de 10% dos pacientes (AHN et al., 2011). 

 O tratamento cirúrgico das deformidades da coluna vertebral é indicado para 

uma pequena porcentagem de pacientes (curvas progressivas e de alto valor 

angular), e tem como objetivo principal a interrupção da progressão da curva e 

melhora do alinhamento e equilíbrio do tronco (WEINSTEIN et al., 2008). A correção 

cirúrgica das deformidades da coluna vertebral tem sido realizada por meio da 

utilização de implantes associados à artrodese, e graças ao progresso ocorrido no 

desenvolvimento dos implantes, tem sido possível a correção tridimensional das 

deformidades e a mobilização precoce no período pós-operatório (SUCATO, 2010).  

 

 

1.1 – O tratamento das deformidades da coluna vertebral no Sistema Único de 
Saúde (SUS) 
 

 

No âmbito do sistema público de saúde, a gestão do tratamento das 

deformidades da coluna vertebral tem sido conduzida de acordo com as diretrizes 
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vigentes (CONASS, 2011a). Os pacientes que necessitam de tratamento cirúrgico 

são encaminhados pelas redes do sistema de saúde para os centros de referência 

credenciados para o atendimento da alta complexidade. Estes pacientes são 

avaliados nos centros terciários e alistados em filas de espera para a realização do 

tratamento cirúrgico. Embora o número de pacientes seja relativamente pequeno 

quando comparado com a demanda de outras especialidades, o tratamento cirúrgico 

das deformidades da coluna vertebral apresenta características próprias que 

interferem na dinâmica e fluxo do tratamento (YOSHIHARA; YONEOKA, 2014). As 

cirurgias são de longa duração e requerem grandes períodos de ocupação das salas 

cirúrgicas, necessitam de cirurgiões experientes e com treinamento especializado, 

requerem a utilização de implantes e recursos técnicos de alto custo, além da 

necessidade frequente de reoperações devido às complicações que ocorrem em 

grande porcentagem destes pacientes (KIM et al., 2010; SUCATO, 2010; LYKISSAS 

et al., 2013). O custo do tratamento, principalmente devido aos implantes que são 

utilizados e ao monitoramento das funções neurológicas durante o ato cirúrgico, não 

são ressarcidos pelo sistema público de saúde (KAMERLINK et al., 2010; GUM et 

al., 2016). Portanto, cada procedimento realizado pode representar um défice 

financeiro para a instituição que o realiza. Logo, devido à escassez de recursos 

financeiros, o tratamento não tem sido realizado de acordo com as necessidades 

reais. 

 

 

1.2 – As consequências do atraso na realização do tratamento cirúrgico 
 

 

Devido ao potencial de aumento das curvas da escoliose, o tempo decorrido 

entre a indicação do tratamento cirúrgico e a sua realização é de grande 

importância. O atraso para a realização do tratamento cirúrgico das deformidades da 

coluna vertebral pode ocasionar aumento da deformidade, necessidade da 

realização de técnicas mais complexas que apresentam maior morbidade, menor 

capacidade de correção da deformidade, além de gerar grande angústia nos 

pacientes e familiares, que observam a piora da deformidade sem a realização do 
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tratamento necessário (DABKE et al., 2006; AHN et al., 2011; YANG et al., 2014; 

MIYANJI et al., 2015). Consequentemente, o aumento no tempo de espera provoca 

aumento no custo do tratamento destes pacientes (TARRANT et al., 2016), 

revelando o modo contraditório como o sistema público de saúde tem gerido o 

tratamento destes pacientes. 

A história natural das deformidades da coluna vertebral e de sua progressão 

têm sido estudadas há muito tempo (RISSER, 1966; ROGALA et al., 1978; 

WEINSTEIN et al., 2008; SHAPIRO et al., 2014). Sabe-se que curvas que atingem 

valores maiores que 50° podem continuar progredindo até 1° por ano, acima de 80° 

podem causar comprometimento da função pulmonar e, apesar de raro em casos de 

escoliose idiopática do adolescente, em casos de escoliose infantil, juvenil ou de 

outras etiologias, ocorre aumento da mortalidade destes indivíduos (DANIELSSON, 

2013). No entanto, apesar de haver evidências suficientes para a realização do 

tratamento cirúrgico precoce em curvas de alto grau, a gestão em saúde pelo 

sistema público não permite o cumprimento dos prazos recomendados pela literatura 

(DABKE et al., 2006; AHN et al., 2011). Assim, como consequência do 

subfinanciamento do tratamento cirúrgico das deformidades da coluna vertebral, tem 

sido observado aumento progressivo do número de pacientes na lista de espera 

para cirurgia nos centros de referência para tratamento de alta complexidade 

(CLARK, 2008; LIMA JR et al., 2011; WRIGHT et al., 2011; CALMAN et al., 2013). 

O aumento progressivo do número de pacientes aguardando cirurgia para 

correção das deformidades da coluna vertebral, concomitante à diminuição do 

número de cirurgias realizadas devido ao subfinanciamento pelo sistema público de 

saúde motivou a realização do estudo. 
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2 – OBJETIVOS 
 

 

Os objetivos do estudo foram: (1) caracterizar o modo como a gestão pública 

na saúde tem conduzido o tratamento de pacientes com deformidades da coluna 

vertebral; (2) avaliar as consequências clínicas e radiográficas relacionadas à espera 

pelo tratamento; e (3) avaliar as consequências econômicas da realização do 

tratamento cirúrgico em relação à manutenção dos pacientes na fila de espera. 
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS 
 

 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – Universidade de 

São Paulo (HC-FMRP-USP), Processo nº 833.475 (Anexo A). Os responsáveis pelos 

pacientes foram esclarecidos quanto à natureza, riscos e benefícios do estudo e 

autorizaram a participação por meio de consentimento escrito (Anexo B). 

O estudo foi realizado em 3 etapas: (1) Caracterização dos pacientes com 

deformidade da coluna vertebral aguardando cirurgia em lista de espera; (2) 

avaliação das consequências clínicas e radiológicas relacionadas à espera pelo 

tratamento; (3) avaliação econômica do tratamento cirúrgico das deformidades da 

coluna vertebral. 

 

 

3.1 – Casuística 
 
 
 Foram avaliados os pacientes em seguimento no ambulatório de Coluna 

Infantil do Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho 

Locomotor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo e que aguardavam em fila de espera pelo tratamento 

cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os critérios de inclusão foram: (1) 

pacientes com deformidades da coluna vertebral com indicação de tratamento 

cirúrgico; (2) que estejam aguardando a realização do mesmo em fila de espera em 

31 de Dezembro de 2013. Não foram estabelecidos limites de idade. Foram 

excluídos: (1) pacientes com deformidades dos tipos do adulto, degenerativas ou 

pós-traumáticas; (2) pacientes que já haviam sido submetidos a tratamento cirúrgico 

prévio com indicação de cirurgia de revisão; (3) pacientes que perderam 

seguimento. 
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3.1.1 – Casuística da caracterização dos pacientes com deformidade da coluna 
vertebral aguardando cirurgia em lista de espera 
 
 
 Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram avaliados 60 

pacientes, com idade entre com idade entre 3 e 23 anos (média 13,5 ± 3,7 anos). 

Vinte pacientes eram do sexo masculino (33,3%) e 40 (66,7%) do sexo feminino. As 

etiologias das deformidades dos pacientes estudados foram: neuromuscular, 

congênita, idiopática, sindrômica, Doença de Marfan e neurofibromatose. As 

características dos pacientes estão resumidas no Apêndice A. 

 

 

3.1.2 – Casuística da avaliação das consequências clínicas e radiológicas 
relacionadas à espera pelo tratamento 
 

 

 A segunda etapa do estudo teve como objetivo avaliar as consequências da 

espera pelo tratamento cirúrgico. Foi realizado o estudo na mesma coorte de 

pacientes, com exceção de um indivíduo (paciente nº 2 – Apêndice A) que foi 

submetido ao tratamento cirúrgico em outro centro de referência enquanto 

aguardava em nossa fila de espera. Portanto, após a exclusão, a segunda fase do 

estudo foi realizada com 59 pacientes (39 femininos – 66,1%). 

 

 

3.1.3 – Casuística da avaliação econômica do tratamento cirúrgico das 
deformidades da coluna vertebral 
 

 

 O objetivo da terceira etapa do estudo foi avaliar as consequências 

econômicas da realização do tratamento cirúrgico. Os pacientes da fila de espera 

avaliados na segunda etapa do estudo (avaliação das consequências clínicas e 
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radiológicas relacionadas à espera pelo tratamento) foram distribuídos 

aleatoriamente em dois grupos (cirúrgico e não-cirúrgico) por meio de randomização 

em bloco, estratificada pelas etiologias das deformidades. Os pacientes do grupo 

cirúrgico foram convocados para a realização da cirurgia em ordem determinada por 

meio de randomização simples. Para a realização do tratamento cirúrgico destes 

pacientes, foram adquiridos os implantes com a verba disponibilizada pela agência 

financiadora (FAPESP), portanto não houve limitações quanto ao tipo de implante 

utilizado para a correção. Os cirurgiões foram mascarados quanto à randomização. 

No momento da randomização, 10 pacientes (16,7%) já haviam recebido tratamento 

cirúrgico. Os demais pacientes (49 pacientes, 83,1%) foram randomizados em dois 

grupos (cirúrgico e não cirúrgico). Após a randomização, 11 pacientes (44%) do 

grupo cirúrgico foram submetidos à correção cirúrgica. Ao final do estudo, 21 

pacientes (35,6%) haviam sido submetidos à correção cirúrgica da deformidade. Os 

pacientes foram então divididos em 2 grupos: grupo “Tratamento cirúrgico”, 

composto pelos 21 pacientes submetidos à correção cirúrgica da deformidade; e 

grupo “Fila de Espera”, composto pelos 38 pacientes que continuaram na fila de 

espera. Um paciente foi submetido a cirurgia por ordem judicial. Foi realizado o 

primeiro tempo cirúrgico para posicionamento dos implantes, sem correção ou 

fixação, programadas para o segundo tempo. No entanto, o segundo tempo foi 

adiado devido à indisponibilidade de vaga no centro de terapia intensiva para o 

período pós-operatório. Como não foi realizada a correção cirúrgica até o final do 

período do estudo, este paciente foi avaliado no grupo “Fila de Espera”. 

Posteriormente, o paciente foi submetido à segunda etapa do tratamento. Exemplos 

de pacientes dos dois grupos encontram-se na Figura 1 e suas características estão 

descritas na Tabela 1. Os apêndices C e D ilustram os pacientes dos grupos 

“Tratamento Cirúrgico” e “Fila de Espera”.  
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Figura 1 – Exemplos de pacientes no período inicial e final do grupo “Tratamento 

Cirúrgico” (A), do grupo “Fila de Espera” (B), e o paciente submetido ao primeiro 

tempo da cirurgia por ordem judicial (C). 

 

 

Tabela 1 – Características dos grupos de pacientes da terceira etapa do estudo 

Característica Tratamento Cirúrgico Fila de Espera p 

Idade (anos) 15,6 ± 2,7† 14,6 ± 3,9† 0,26 

Sexo n (%) 14 (67%) Feminino 25 (66%) Feminino 0,95 
Cobb principal 
inicial (em graus) 86,8 ± 26,7† 76,7 ± 24,5† 0,16 

Tempo de espera 
(em meses) 7 a 112 (mediana: 19)†† 12 a 288 (mediana: 30)†† 0,02* 

†: média e desvio padrão; ††: amplitude e mediana; *: diferença estatística 
  

A	

C	

B	
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3.2 – Metodologia 
 
 

3.2.1 – Caracterização dos pacientes da lista de espera 
 
 
 Foi realizado estudo transversal por meio da avaliação de todas as crianças, 

adolescentes e adultos jovens portadores de deformidade da coluna vertebral, que 

estavam em lista de espera para o tratamento cirúrgico no ambulatório de Coluna 

Infantil do Departamento de Biomecânica, Medicina e Reabilitação do Aparelho 

Locomotor do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HCFMRP-USP) até o dia 31 de Dezembro de 2013 

(Apêndice A). 

Os parâmetros selecionados para a avaliação dos pacientes foram: idade, 

sexo, diagnóstico, cidade de origem, método de encaminhamento, tempo de espera 

para o atendimento no centro de referência, tratamento realizado antes do 

encaminhamento ao centro de referência, indicação do tratamento cirúrgico no 

atendimento inicial do centro de referência, tempo de espera pelo tratamento 

cirúrgico (desde a indicação do tratamento cirúrgico até 31 de Dezembro de 2013), 

necessidade de implantes não disponibilizados pelo sistema de gestão da saúde 

(parafusos de fixação no ilíaco, implantes pediátricos, implantes torácicos verticais 

expansivos de titânio - VEPTR®, e implantes para fixação da transição 

cervicotorácica) e a busca por tratamento em outros centros de alta complexidade. 

A avaliação foi realizada durante as consultas de rotina dos pacientes no 

ambulatório de Ortopedia de Coluna Infantil do HC-FMRP-USP. Os dados foram 

coletados por meio de entrevistas e revisão dos prontuários. 

 

 

3.2.2 – Avaliação das consequências clínicas e radiológicas da espera pelo 
tratamento 
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 Na segunda etapa, foi realizado um estudo observacional retrospectivo. Os 

pacientes foram avaliados em suas consultas de rotina no ambulatório por meio de 

entrevista, revisão dos prontuários e dos arquivos radiográficos. 

 

 

3.2.2.1 – Avaliação das consequências radiológicas da espera pelo tratamento. 
 
 

Foram avaliadas as radiografias panorâmicas da coluna vertebral dos 

pacientes da fila de espera, realizadas nas incidências anteroposterior e lateral. 

Quando disponíveis foram optadas pelas radiografias realizadas na posição 

ortostática, sendo utilizadas as realizadas em decúbito apenas na ausência dessas. 

As radiografias foram avaliadas em dois momentos: (1) inicial e (2) tardio. A 

avaliação inicial refere-se aos parâmetros radiográficos dos exames realizados no 

momento da indicação do tratamento cirúrgico (e consequente alistamento na fila de 

espera), enquanto a avaliação tardia refere-se aos parâmetros dos exames 

realizados no dia da entrevista. Os parâmetros selecionados para a avaliação foram: 

maturidade esquelética pelo método de Risser (RISSER, 1958), ângulo de Cobb da 

curva principal e das curvas secundárias no plano frontal (FACANHA-FILHO et al., 

2001; LANGENSIEPEN et al., 2013; TAUCHI et al., 2016), considerando como 

progressão da deformidade um aumento angular maior que 6° (MORRISSY et al., 

1990; FACANHA-FILHO et al., 2001; GUPTA et al., 2007), translação da vértebra 

apical em relação à linha de prumo de C7 no caso de deformidades na coluna 

torácica e em relação à linha vertical centro-sacral em caso de deformidades da 

coluna lombar (AVT), equilíbrio coronal por meio da distância da linha de prumo de 

C7 à linha vertical centro-sacral (C7-CSVL), considerando descompensados os 

pacientes com C7-CSVL maior que 20 milímetros (SUK et al., 2003), ângulo de 

Cobb principal no plano sagital, cifose torácica de aferida entre T5 e T12, lordose 

lombar aferida entre L1 e S1 e equilíbrio sagital por meio da distância da linha de 

prumo C7 à borda posterior de S1 (SVA), considerando descompensados os 

pacientes com SVA maior que 40 milímetros (MAC-THIONG et al., 2011). A 
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obliquidade pélvica foi avaliada nos pacientes com deformidades neuromusculares e 

sindrômicas. As aferições foram realizadas em relação à horizontal e em relação à 

linha T1-S1 (GUPTA et al., 2007). As aferições radiográficas foram realizadas de 

modo manual nas radiografias em filme e digital nas radiografias digitalizadas 

(KUKLO et al., 2006), com a utilização do software Osirix® (Pixmeo Sarl, Bernex, 

Suíça). 

 

 

3.2.2.2 – Avaliação das consequências clínicas da espera pelo tratamento 
 
 

Os parâmetros clínicos avaliados foram: idade, sexo, tempo de espera pela 

cirurgia e a avaliação da qualidade de vida por meio do questionário SRS-22r 

validado para a língua portuguesa (Anexo C) (CAMARINI et al., 2013). O 

questionário foi aplicado aos pacientes com idade superior a 10 anos e com 

capacidade cognitiva preservada. 

O questionário SRS-22r foi desenvolvido para avaliar especificamente a 

qualidade de vida relacionada à saúde dos pacientes com escoliose idiopática 

(ASHER et al., 2006). No entanto, seu uso tem sido expandido e validado para 

pacientes com escoliose idiopática do adulto (BRIDWELL et al., 2005), e congênita 

(FARLEY et al., 2014). O questionário SRS-22r foi formulado em 22 questões que 

devem ser respondidas pelos pacientes (Anexo C). À partir das respostas, são 

calculadas as pontuações total e em cada um dos cinco domínios: função, dor, 

autoimagem, saúde mental e satisfação. A pontuação é dada de forma numérica de 

1,0 a 5,0 pontos, onde quanto maior a pontuação, melhor a qualidade de vida. Foi 

optado pela utilização deste questionário por ser um questionário que possui 

validação para uso no Brasil (CAMARINI et al., 2013) e por tratar-se de um 

instrumento confiável e específico para pacientes com deformidade (BAGÓ et al., 

2013). Valores de referência estão disponíveis para adolescentes sem deformidades 

da coluna vertebral (VERMA et al., 2010). Além disso, o questionário é sensível às 

mudanças na qualidade de vida dos pacientes submetidos ao tratamento clínico ou 

cirúrgico, com dados disponíveis na literatura quanto à mínima diferença 
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clinicamente significativa (MDCS) (BAGÓ et al., 2009; CARREON et al., 2010). O 

conceito de MDCS refere-se à mínima diferença obtida na pontuação do 

questionário de qualidade de vida perceptível como significativa para o paciente 

(COPAY et al., 2007). Ou seja, mede o impacto do procedimento na qualidade de 

vida do ponto de vista do paciente. Desta forma é possível aferir a efetividade do 

procedimento sob a perspectiva do paciente ao invés de utilizarmos desfechos 

radiográficos ou diferenças estatísticas, que nem sempre traduzem o benefício 

obtido (D'ANDREA et al., 2000). 

 

 

3.2.3. – Avaliação econômica do tratamento cirúrgico das deformidades da 
coluna vertebral 
 

 

 A terceira etapa do estudo foi realizada por meio de um estudo prospectivo 

com o objetivo de avaliar os custos do tratamento cirúrgico e do acompanhamento 

clínico dos pacientes da fila de espera e a efetividade das duas modalidades. Todos 

os pacientes da fila de espera foram submetidos a avaliação radiográfica no início e 

final do estudo. Os parâmetros radiográficos avaliados foram os mesmos da 

segunda etapa do estudo. A avaliação da qualidade de vida foi realizada por meio da 

aplicação do questionário de qualidade de vida SRS-22r no início e final do estudo, 

com exceção dos pacientes sem condições cognitivas e crianças menores de 10 

anos. No período peri-operatório foram coletados dados sobre a técnica cirúrgica 

utilizada, os níveis abordados, tempo cirúrgico, custos da internação, custos do 

procedimento cirúrgico e complicações. Os dados foram coletados pelo mesmo 

pesquisador durante os procedimentos cirúrgicos e as internações dos pacientes.  

No seguimento foram avaliados os parâmetros radiográficos (por meio do método de 

Cobb), qualidade de vida (por meio do questionário SRS-22r), custos com 

atendimento e exames, e possíveis complicações. As consultas médicas destes 

pacientes foram realizadas rotineiramente nos períodos de 1, 4, 8, 12 semanas, 6 

meses e um ano após a cirurgia. Para os pacientes em observação (grupo “Fila de 

Espera”) as consultas de rotina foram realizadas a cada 6 meses. 
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 Para calcular os custos do tratamento foi empregado o método de 

microcusteio. Os custos foram divididos em custos do centro cirúrgico, custos dos 

implantes, custos da internação e custos do seguimento. Todos os cálculos foram 

baseados nos preços praticados no primeiro semestre de 2015 e para a comparação 

com a literatura internacional foi utilizada a cotação do dólar de 2 de janeiro de 2015 

(1.00$US = R$2,6914). Os custos do centro cirúrgico foram calculados utilizando a 

média de custo por hora de cirurgia somado à média de custo por hora de anestesia. 

Os custos dos implantes foram calculados baseados na tabela de preços praticada 

pelo distribuidor na compra do material no primeiro semestre de 2015 (Anexo D). Os 

custos da internação foram calculados baseados no custo médio dos leitos 

desocupados da enfermaria de ortopedia e CTI pediátrico, acrescentados do 

consumo individual de cada pacientes durante a internação (incluindo exames, 

medicações e procedimentos) e dos custos indiretos. Os custos do seguimento 

foram calculados baseados no custo médio de cada atendimento para o ambulatório 

de ortopedia no HC-FMRP-USP, acrescentados dos exames realizados durante o 

seguimento e dos custos indiretos. Para o cálculo dos custos indiretos, os 

acompanhantes responderam a um formulário elaborado para calcular os custos de 

deslocamento, gastos com alimentação ou outras despesas no período de espera e 

a perda salarial relacionada ao período (Apêndice B). O cálculo da perda salarial foi 

baseado em jornadas de 44 horas semanais, 8 horas diárias, com a utilização da 

média salarial dos acompanhantes. 

 O levantamento de custos e a realização da análise de custo-efetividade 

(ACE) foram baseados nas recomendações descritas nas Diretrizes Metodológicas 

para Estudos de Avaliação Econômica de Tecnologias em Saúde (FAÇANHA-FILHO 

et al., 2012), bem como os métodos descritos por Drummond et al. (2005). A ACE foi 

realizada sob a perspectiva de hospital universitário público de alta complexidade 

assistencial e tecnológica, inserido no Sistema Único de Saúde (SUS), financiado 

por esse Sistema e com complementação da Secretaria de Estado da Saúde. Por se 

tratar de um curto período de acompanhamento dos casos (12 meses), as taxas de 

inflação e de desconto não foram empregadas. Devido à discrepância entre os 

custos dos dois tipos de tratamento, não foi necessário realizar análise de 

sensibilidade. Os resultados da ACE foram apresentados como Razão de Custo-
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Efetividade (RCE) e Razão de Custo-Efetividade Incremental (RCEI), representada 

pela diferença entre os custos do grupo submetido à cirurgia e o grupo que 

continuou na fila de espera, dividido pela diferença de efetividade nos 2 grupos, ou 

seja: RCEI = (Custo do tratamento cirúrgico – Custo de tratamento clínico) / 

(Efetividade do tratamento cirúrgico – Efetividade do tratamento clínico). Como 

desfecho primário para avaliar a efetividade foi utilizado a diferença entre o ângulo 

de Cobb da deformidade principal inicial e o final, em porcentagem de correção, ou 

seja: Efetividade = [(ângulo de Cobb Inicial – ângulo de Cobb Final) / ângulo de 

Cobb Inicial] * 100. Foi realizada ainda a análise de custo-consequência (ACC) onde 

os itens considerados clinicamente relevantes puderam ser avaliados isoladamente 

quanto à RCE e RCEI, objetivando municiar os gestores e demais tomadores de 

decisão de informações úteis para melhoria na assistência à saúde dos portadores 

de deformidade da coluna vertebral. Para a ACC foi utilizado como desfecho a 

porcentagem da MDCS atingida nos domínios do questionário SRS-22r (BAGÓ et 

al., 2009; CARREON et al., 2010). Foi optado por utilizar os valores de referência 

calculados por análise de distribuição por Bagó et al. (2009), por haver 

disponibilidade dos valores para todos os domínios. Foram consideradas 

clinicamente significativas as diferenças médias nos domínios do questionário SRS-

22r cujos valores mínimos do intervalo de confiança de 95% (IC95%) superassem o 

valor de referência para a MDCS (RUSHTON; GREVITT, 2013). Os valores de 

referência para a MDCS encontram-se na Tabela 2. 

 

 

Tabela 2 – Valores de referência para a mínima diferença clinicamente significativa 

para adolescentes no questionário SRS-22r 

Domínio (SRS-22r) MDCS 
Função 0,8 
Dor 0,6 
Autoimagem 0,5 
Saúde mental 0,4 
Total 0,6 

MDCS: Mínima diferença clinicamente significativa. Fonte: BAGÓ et al., 2009 
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3.3 – Análise estatística 
 
 
 Os dados coletados foram armazenados em planilha do software Microsoft 

Excel® 2011 (Microsoft Corporation, Redmond, WA, EUA), avaliados quanto à 

consistência, analisados e comparados com auxílio do software JMP® v12 (SAS 

Institute Inc., Cary, NC, EUA). Os dados foram testados para normalidade utilizando 

o teste de Shapiro-Wilk e as variáveis com distribuição normal foram descritas por 

meio de média e desvio padrão; para comparações intergrupos foi utilizado o teste t 

de Student para amostras independentes. Os dados que não apresentavam 

distribuição normal foram descritos por meio de mediana e intervalo interquartil (IQR) 

e as comparações intergrupos realizadas por meio da análise de variância (ANOVA) 

e teste U de Mann-Whitney. Para comparações intragrupos, foi utilizado o teste t de 

Student para amostras pareadas. Foram utilizados testes bicaudais e o nível de 

significância foi estabelecido em 0,05 (α=0,05). 
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4 – RESULTADOS 
 
 

4.1 – Caracterização epidemiológica dos pacientes com deformidade da coluna 
vertebral aguardando cirurgia em lista de espera 
 

 

Até 31 de Dezembro de 2013, 60 pacientes (40 do sexo feminino e 20 do 

sexo masculino) com idade variando de 3 a 23 anos (média: 13,5 ± 3,7) aguardavam 

tratamento cirúrgico para a correção de deformidade da coluna vertebral no setor de 

Ortopedia do HCFMRP-USP.  

Cinquenta e cinco pacientes (91,7%) eram oriundos do Estado de São Paulo 

e 5 (8,3%) de Minas Gerais. De acordo com a divisão dos Departamentos Regionais 

de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SÃO PAULO, 2006), 20 

pacientes (33%) eram procedentes da DRS XIII – Ribeirão Preto, 15 (25%) da DRS 

VIII - Franca 10 (16,7%) da DRS III – Araraquara, 4 (6,7%) da DRS XIV – São João 

da Boa Vista, 3 (5%) da DRS V – Barretos, e 3 (5%) das demais DRS (Figura 2). 
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Figura 2 – Origem dos pacientes aguardando cirurgia em Dezembro de 2013.  

 

 

Apenas 15 pacientes (25%) receberam tratamento primário no local de origem 

antes do encaminhamento ao centro de referência. Os pacientes foram 

encaminhados por meio de referência externa de acordo com as normas vigentes da  

Secretaria de Saúde estadual ou municipal (31 pacientes - 51,7%) ou por meio de 

referência interna oriundo de outras clínicas do HC-FMRP-USP (29 pacientes - 

48,3%). O tempo decorrido entre o encaminhamento e o atendimento de todos os  

pacientes no centro de referência foi de 0,5 a 48,0 meses (mediana: 2,0 meses). 

Enquanto o encaminhamento dos pacientes externos, por meio do sistema de 

referenciamento, demorou de 1,0 a 48,0 meses (mediana: 8,5 meses), os 

encaminhamentos internos variaram de 0,5 a 16,0 meses (mediana: 1,0 mês) 

(Figura 3). 
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P.A.: primeiro atendimento. As barra representam os valores mínimos e máximos. 

 

Figura 3 – Tempo de espera até o primeiro atendimento no centro de referência e a 

forma de encaminhamento. 

 

 

A indicação do tratamento cirúrgico foi realizada no atendimento inicial no 

centro de referência em 30 pacientes (50%). Para a realização do tratamento 

cirúrgico, 27 pacientes (45%) apresentavam necessidade de implantes não 

disponibilizados pela gestão do sistema de saúde. Entre os pacientes com 

deformidades neuromusculares, 70,6% apresentavam necessidade de implantes 

não disponíveis pelo sistema público de saúde para seu adequado tratamento. Entre 

as deformidades congênitas, 62,5% dependiam de implantes não disponibilizados. 

As demais encontram-se na Tabela 3. 

 



Resultados   41 

	

 

Tabela 3 – Distribuição dos indivíduos com necessidade de implantes não cobertos 

pelo SUS pela etiologia da deformidade 
Etiologia Número absoluto Fração* 

Neuromuscular 12 70,6% 

Congênita 10 62,5% 

Sindrômica 4 40,0% 

Idiopática 1 3,7% 

Total 27 45,0% 

*Fração de pacientes com necessidade de implantes não disponibilizados pela gestão em saúde em 

relação ao total de pacientes de cada etiologia. 

 

 

A espera pelo tratamento cirúrgico dos 60 pacientes com deformidades da 

coluna vertebral foi de 2,0 a 117,0 meses (mediana: 13,5 meses). Para os pacientes 

com necessidade de implantes não ressarcidos pelo SUS, a espera pela cirurgia foi 

maior, de 2,0 a 117,0 meses (média: 26,6 ± 28,5 meses), enquanto que no grupo de 

pacientes que não necessitavam de implantes especiais foi de 2,0 a 57,0 meses 

(média: 12,9 ± 12,5 meses) (p<0,01) (Figura 4).  
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Figura 4 – Tempo aguardando o tratamento cirúrgico em relação à necessidade de 

implantes indisponíveis. 

 

 

Durante a espera pelo tratamento cirúrgico, sete pacientes (11,7%) 

procuraram atendimento em outro centro de referência e somente um destes foi 

atendido após 13 meses de espera. O motivo alegado nos demais centros de alta 

complexidade para a recusa do tratamento foi o excesso de pacientes na fila de 

espera. 

 

 

4.2 – Avaliação das consequências clínicas e radiológicas relacionadas à 
espera pelo tratamento cirúrgico das deformidades da coluna vertebral 
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4.2.1 – Avaliação das consequências clínicas 
 
 

Foram avaliados 59 pacientes que encontravam-se em fila de espera para o 

tratamento cirúrgico das deformidades da coluna vertebral em 31 de Dezembro de 

2013. A avaliação da qualidade de vida por meio do questionário SRS-22r foi 

aplicada a 36 pacientes (61,0%), de todas as etiologias: 11 (30,6%) 

neuromusculares, 10 (27,8%) idiopáticas, oito (22,2%) congênitas, cinco (13,9%) 

sindrômicas, uma Doença de Marfan e uma neurofibromatose (2,8% cada). A 

pontuação total mediana foi de 3,73 pontos (IQR: 0,91). As pontuações medianas 

nos domínios foram: função – 3,60 (IQR: 1,00), dor – 4,00 (IQR: 1,40), autoimagem 

– 3,00 (IQR: 0,80), saúde mental – 3,80 (IQR: 1,00) e satisfação – 4,00 (IQR: 1,00) 

(Figura 5). 

 

 
Cada barra representa a pontuação mediana em cada domínio do questionário. 

Figura 5 – Pontuação no questionário SRS-22r dos pacientes aguardando 

tratamento cirúrgico. 
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4.2.2 – Avaliação das consequências radiológicas 
 
 

A idade média dos indivíduos no momento da avaliação radiológica inicial foi 

de 12,2 ± 3,7 anos. Trinta e um pacientes (52,5%) apresentavam imaturidade 

esquelética (sinal de Risser entre 0 e 3), 18 pacientes (30,5%) apresentavam 

maturidade esquelética (sinal de Risser 4 e 5), e em 10 casos (17,0%) as 

radiografias estavam inadequadas para a avaliação do sinal de Risser por não incluir 

a pelve na radiografia. A avaliação da deformidade no plano frontal no momento da 

indicação da cirurgia demonstrou ângulo de Cobb médio da deformidade principal de 

61,2° ± 25,3°, enquanto que a deformidade média da curva secundária foi de 39,1° ± 

18,8°. O alinhamento coronal, aferido pela distância da linha de prumo de C7 à linha 

vertical centro-sacral (C7-CSVL), foi de medianos 17,0 milímetros (IQR: 28,5 mm) e 

42,9% dos pacientes apresentavam descompensação; dez casos não puderam ser 

avaliados (17,0%). A avaliação das radiografias em perfil dos pacientes com 

deformidade no plano sagital demonstrou ângulo de Cobb médio de 69,2° ± 16,9°. O 

equilíbrio sagital, aferido pelo alinhamento vertical sagital (SVA), foi de medianos 

26,0 milímetros (IQR: 27 mm), e dez pacientes (17,0%) apresentavam SVA maior 

que 40 milímetros na avaliação inicial; em 17 casos (28,8%) as radiografias eram 

inadequadas para a aferição. Os pacientes com deformidades de etiologias 

neuromusculares e sindrômicas (n=27) foram submetidos a avaliação da obliquidade 

pélvica e em oito destes indivíduos (29,6%) havia obliquidade maior que 10°; em 

dois casos (7,4%) não foi possível avaliar por técnica radiográfica inadequada. 

Na avaliação radiológica tardia, 41 pacientes (69,5%) apresentaram 

maturidade esquelética (Risser 4 ou 5); um caso não pode ser avaliado por má 

técnica radiográfica (1,7%). Entre os pacientes que apresentavam imaturidade 

esquelética na avaliação inicial, 18 (58,1%) tornaram-se maduros enquanto 

aguardavam pelo tratamento cirúrgico. No plano frontal, o ângulo de Cobb da 

deformidade principal aumentou em média 18,6° (IC95%: 13,9° a 23,4°; p<0,0001). 

O ângulo de Cobb da curva secundária aumentou em média 10,7° (IC95%: 7,7° a 

13,6°; p<0,0001) (Figura 6).  
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As barras representam as médias e o IC95%. * diferença estatística. 

 

Figura 6 – Comparação entre o ângulo de Cobb Inicial e Tardio das deformidades 

principal e secundária.  

 

 

A avaliação do equilíbrio no plano coronal demonstrou aumento médio de 

10,2 milímetros (IC95%: 2,4 a 18,0 milímetros; p=0,01) na medida da linha de prumo 

C7-CSVL, com 61,7% dos pacientes descompensados. A avaliação tardia no plano 

sagital, revelou um aumento médio no ângulo de Cobb da deformidade principal de 

18,8° (IC95%: 10,5° a 27,0°; p=0,0003) neste plano. Com a espera para o 

tratamento cirúrgico, houve aumento médio no SVA de 11,5 milímetros, (IC95%: 1,6 

a 21,4 milímetros; p=0,03), com 21 pacientes (38,2%) apresentando desequilíbrio 

sagital; quatro casos não puderam ser avaliados por má qualidade radiográfica. 
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Após o tempo de espera pelo tratamento cirúrgico, o número de pacientes 

apresentando obliquidade pélvica aumentou para 12 (48,0% dos pacientes com 

deformidades de etiologia sindrômica e neuromuscular). O aumento médio na 

medida da obliquidade pélvica em relação à horizontal foi de 3,8° (IC95%: 0,4° a 

7,2°, p=0,03) e em relação a T1 foi 4,0° (IC95%: 0,3° a 7,8°; p=0,04). As 

comparações dos parâmetros radiográficos avaliados encontram-se na Tabela 4. 

 

 

Tabela 4 – Resumo dos valores dos parâmetros radiográficos nas avaliações inicial 

e tardia, diferença média, intervalo de confiança de 95% e valor de p para a análise 

pareada 

Parâmetro radiográfico Inicial Final Diferença 
média IC95% p 

Plano Coronal      
Curva principal 61,19° 79,81° 18,61° 13,88 – 

23,35° <0,0001* 

Curva secundária 1 39,07° 49,73° 10,66° 7,73 – 13,58° <0,0001* 
Curva secundária 2 21,16° 26,78° 5,63° 1,54 – 9,72° 0,0086* 
C7-CSVL (em mm) 21,54 31,73 10,20 2,44 – 17,95 0,0113* 
AVT (em mm) 38,56 55,85 17,28 8,60 – 25,97 0,0003* 
Obliquidade pélvica 
(Horizontal) 8,88° 12,68° 3,8° 0,43 – 7,17° 0,0287* 
Obliquidade pélvica 
(T1) 12,44° 16,48° 4,04° 0,27 – 7,81° 0,0369* 

Plano Sagital      
SVA (em mm) 29,53 41,00 11,47 1,55 - 21,39 0,0245* 
Cifose (T5 - T12) 33,74° 39,62° 5,88° -0,04 - 11,80° 0,05 
Lordose (L1 - S1) -56,80° -57,05° -0,25° -6,59 - 6,09° 0,937 

Cobb sagital principal 69,15° 87,92° 18,77° 10,51 - 
27,03° 0,0003* 

Os valores “Inicial” e “Final” estão expressos em média. * diferença estatística; mm: milímetros. 
  

 

4.3 – Avaliação econômica do tratamento cirúrgico das deformidades da 
coluna vertebral 
 

 

Na avaliação inicial da terceira etapa do estudo, a medida radiográfica da 

deformidade principal foi de 38º a 135º (mediana: 77º, IQR: 31°), não havendo 
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diferença entre os grupos (Tabela 1). A avaliação da qualidade de vida aplicada aos 

pacientes no início do estudo demonstrou uma pontuação total média de 3,6 ± 0,6 

pontos no questionário SRS-22r. As pontuações iniciais médias em cada domínio 

encontram-se na Tabela 5. Não houve diferença entre os grupos na comparação das 

médias ou nos diferentes domínios no período inicial.  

 

 

Tabela 5 – Pontuação do questionário SRS-22r inicial 
Domínio (SRS-22r 

inicial) 
“Tratamento 

cirúrgico” “Fila de espera” p 

Função† 3,5 ± 0,6  3,6 ± 0,6  0,58 
Dor† 3,9 ± 0,9  4,0 ± 0,9  0,78 
Autoimagem† 2,9 ± 0,8  3,1 ± 0,7  0,40 
Sáude Mental† 3,8 ± 0,7  3,7 ± 0,8  0,70 
Satisfação† 3,8 ± 1,0  3,7 ± 0,7  0,50 
Total† 3,5 ± 0,6  3,6 ± 0,6  0,77 
†: média e desvio padrão. 

 

 

4.3.1 – Avaliação dos procedimentos peri-operatórios 
 
 

 Entre os 21 pacientes submetidos à cirurgia (grupo “Tratamento Cirúrgico”), 

três (14,3%) receberam tração halo-gravitacional pré-operatória. Quanto à técnica 

cirúrgica utilizada, todos foram abordados exclusivamente por via posterior. Foram 

realizadas osteotomias do tipo “Ponte” em 17 casos (81,0%), osteotomias de 

ressecção de corpos vertebrais múltiplos em 2 casos (9,6%) e não foram realizadas 

osteotomias em 2 casos (9,6%). Em todos os pacientes foram utilizados parafusos 

pediculares. Em um caso foi utilizado sistema de fixação no ilíaco (4,8%) e em um 

caso foram utilizados ganchos e parafusos de massa lateral associados aos 

parafusos pediculares (4,8%). Nos pacientes submetidos a osteotomias de 

ressecção vertebral, foram utilizados dispositivos intersomáticos preenchidos com 

enxerto ósseo proveniente do corpo vertebral e arcos costais para a substituição dos 

corpos vertebrais ressecados. Em quatro casos (19,0%) foram realizadas 

costoplastias. O tempo cirúrgico médio foi 400,1 ± 87,8 minutos e foram incluídos na 
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artrodese medianos 14 níveis (IQR: 2,5 níveis). Entre os pacientes submetidos ao 

tratamento cirúrgico, 11 (52,4%) tiveram algum tipo de complicação (Tabela 6), entre 

eles, oito (38,1%) foram reabordados. Entre as complicações graves, destacam-se 

um óbito (4,8%) e uma paraplegia (4,8%) (Tabela 7). O tempo de internação variou 

de 5 a 63 dias (mediana: 10,0; IQR: 31,5 dias). Quatro pacientes (19,1%) 

necessitaram de leito no centro de terapia intensiva (CTI). A internação foi em média 

18,1 dias maior nos pacientes que tiveram complicações (IC95%: 2,8 a 33,4 dias; 

p=0,02). 

 

 

Tabela 6 – Descrição das complicações ocorridas durante o tratamento e 

seguimento dos indivíduos do grupo “Tratamento Cirúrgico” 

Paciente Complicações Tratamento Evolução 

1 PCR pós-operatória 
(aspiração) RCP Resolução 

completa 

2 
Défice motor 
membros inferiores; 
hemotórax 

Retiradas hastes. Reabordagem para 
artrodese in situ e retirada do implante 
mal-posicionado 

Recuperação 
parcial (Frankel D) 

3 Praxia do n. fibular Revisão para retirada de parafuso 
suspeito; observação 

Resolução 
completa 

5 
Fístula liquórica; 
insuficiência 
respiratória 

Revisão da fístula liquórica Resolução 
completa 

7 Infecção profunda Desbridamento sob anestesia (x2) e 
antibioticoterapia 

Resolução 
completa 

10 Ruptura do dreno na 
ferida Retirada do dreno sob sedação Resolução 

completa 

11 Paraplegia Retirada dos implantes; revisão em 2º 
tempo e artrodese in situ 

Recuperação 
parcial (Frankel C) 

14 
Trombose venosa 
superficial MS 
esquerdo 

Observação Resolução 
completa 

17 
PCR pós-operatória 
(insuficiência 
respiratória) 

RCP sem sucesso Óbito 

19 
PCR intra-operatória; 
Défice motor MI 
esquerdo;  

RCP; Retiradas hastes e implantes; 
Tração halo-gravitacional; Artrodese in 
situ 

Resolução 
completa 

21 
Soltura dos 
parafusos de 
travamento 

Revisão Resolução 
completa 

PCR: parada cardiorrespiratória; n: nervo; MS: membro superior; MI: membro inferior; RCP: 
ressuscitação cardio-pulmonar.  
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Tabela 7 – Taxas de complicações observadas no grupo “Tratamento Cirúrgico” 

Complicações Número (%) 
Défice motor 3 (14,3%) 

Parada cardiorrespiratória 3 (14,3%) 

Hemotórax 1 (4,8%) 

Insuficiência respiratória 1 (4,8%) 

Trombose venosa superficial 1 (4,8%) 
Soltura dos plugues de 
travamento 1 (4,8%) 

Ruptura do dreno de sucção na 
ferida operatória 1 (4,8%) 

Infecção profunda 1 (4,8%) 

Praxia do nervo fibular 1 (4,8%) 

Fístula liquórica 1 (4,8%) 

Óbito 1 (4,8%) 

 

 

4.3.2 – Resultados clínicos e radiológicos da terceira etapa 
 

 

A avaliação radiográfica final dos pacientes do grupo “Fila de Espera” 

demonstrou piora da deformidade da curva principal em 11,0º (IC95%: 8,0 a 13,9 

graus; p<0,001), o que representa piora de 16,0% (IC95%: 10,4% a 21,5%), 

enquanto o grupo submetido à correção cirúrgica (“Tratamento Cirúrgico”) 

apresentou correção de 42,1º (IC95%:  34,2º a 50,0º; p<0,001), correspondendo a 

correção média de 49,6% (IC95%: 42,1% a 57,0%) (Figura 7).  
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*:diferença estatística. 

Figura 7 – Comparação entre o ângulo de Cobb da deformidade principal nos 

períodos inicial e final em cada grupo. 

 

 

O questionário de qualidade de vida foi aplicado a 13 pacientes (61,9%) do 

grupo “Tratamento Cirúrgico” e a 15 pacientes (21,7%) do grupo “Fila de Espera”. Os 

resultados SRS-22r ao final do estudo demonstrou melhora no grupo submetido à 

correção cirúrgica (“Tratamento Cirúrgico”). A comparação pareada dos domínios do 

questionário demonstrou diferença estatística nas pontuações total média (0,5 

pontos; IC95%: 0,1 a 0,8 pontos; p=0,01) e no domínio autoimagem (1,1 pontos; 

IC95%: 0,5 a 1,7 pontos; p=0,001). Aplicando o conceito de MDCS, foi observada 

melhora clinicamente significativa no domínio autoimagem apenas. Entre os 

pacientes do grupo “Fila de Espera” não houve diferença estatística ou clínica 

(considerando o conceito de MDCS) entre as pontuações no período inicial e final 

(diferença média: 0,004, IC95%: -0,220 a 0,227 pontos; p=0,97) (Tabela 8). 
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Tabela 8 – Comparação da pontuação no questionário SRS-22r inicial e final dos 

grupos “Tratamento Cirúrgico” e “”Fila de Espera” 

Domínio 
(SRS-22r) 

Tratamento 
cirúrgico 

Inicial 

Tratamento 
Cirúrgico 

Final 
p 

Fila de 
Espera 
Inicial 

Fila de 
Espera 
Final 

p 

Função† 3,5 ± 0,6 3,3 ± 1,0 0,31 3,5 ± 0,6 3,4 ± 0,6 0,83 

Dor† 3,7 ± 0,9 4,3 ± 1,0 0,06 3,9 ± 0,9 3,9 ± 0,9 0,80 

Autoimagem† 3,0 ± 0,8 4,1 ± 1,3 0,001* 3,1 ± 0,7 3,2 ± 0,7 0,70 
Sáude 
Mental† 3,7 ± 0,7 3,9 ± 1,1 0,42 3,5 ± 0,8 3,7 ± 0,7 0,19 

Satisfação† 3,8 ± 1,0 4,5 ± 0,8 0,07 3,7 ± 0,7 3,8 ± 0,7 0,71 

Total† 3,5 ± 0,6 4,0 ± 0,9 0,01* 3,6 ± 0,5 3,6 ± 0,6 0,66 

† média e desvio padrão, * diferença estatística. 
 

 

 A comparação das diferenças médias obtidas ao final do estudo nas medidas 

os parâmetros radiográficos e na pontuação do SRS-22r nos dois grupos 

(“Tratamento Cirúrgico” e “Fila de Espera”) demonstrou diferença significativa na 

curva principal e nas pontuações totais e no domínio autoimagem do questionário. 

(Tabela 9). 

 

 

Tabela 9 – Comparação das diferenças médias (obtidas por teste pareado) nas 

pontuações do questionário SRS-22r e na avaliação radiológica entre os grupos 

“Tratamento Cirúrgico” e “Fila de Espera” 
Parâmetros Tratamento Cirúrgico Fila de Espera p 
SRS-22r       

Função† -0,18 (-0,55 a 0,19) -0,08 (-0,47 a 0,31) 0,691 
Dor† 0,59 (-0,02 a 1,19)  -0,09 (-0,53 a 0,34) 0,056 
Autoimagem† 1,08* (0,51 a 1,65) 0,11 (-0,20 a 0,41) 0,002* 
Saúde Mental† 0,20 (-0,33 a 0,73) 0,09 (-0,24 a 0,43) 0,706 
Satisfação† 0,69 (-0,06 a 1,45) 0,10 (-0,28 a 0,48)  0,126 
Total† 0,46* (0,11 a 0,81) 0,004 (-0,22 a 0,23) 0,023* 

Radiográficos    
Curva principal 
(em graus) † -42,05* (-49,89 a -34,21) 10,95* (7,96 a 13,94) <0,0001* 

† diferença média (intervalo de confiança 95%); * diferença estatística. Os valores com 
diferença estatística estão destacados em negrito. 
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4.3.3 – Avaliação dos custos do tratamento cirúrgico e da fila de espera 
 

 

O custo do tratamento dos pacientes submetidos à cirurgia foram medianos 

R$71.138,60 (IQR: R$20.531,47). O principal componente foi o custo dos implantes 

(mediana: R$61.560,00; IQR: R$20.760,00), correspondendo de 52,8% a 95,3% do 

total (mediana: 90,9%; IQR: 20,37%); seguido pelo custo do procedimento cirúrgico 

(mediana: R$12.594,34; IQR: R$2.095,25), internação (mediana: R$5.112,29; IQR: 

R$13.089,17) e custos do seguimento (mediana: R$754,92; IQR: R$334,61). O 

custo do tratamento dos pacientes do grupo fila de espera foram medianos 

R$377,46 (R$188,27 a R$61.032,19 reais; IQR: R$0,00) (Figura 8). Os custos dos 

procedimentos convertidos em dólares encontram-se na Tabela 10. 

 

 
Figura 8 – Custo médio total e em cada categoria nos grupos “Tratamento Cirúrgico” 

e “Fila de Espera”. 
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Tabela 10 – Custos do tratamento para os grupos “Tratamento Cirúrgico” e “Fila de 

Espera” convertidos em dólares americanos 

Categoria Tratamento Cirúrgico Fila de espera 
Custo IQR Custo IQR 

Implantes US$22.873 US$7.714 US$0 US$0 
Centro 
Cirúrgico US$4.680 US$779 US$0 US$0 

Internação US$1.900 US$4.863 US$0 US$0 
Seguimento US$281 US$124 US$140 US$0 
Total US$26.432 US$7.629 US$140 US$0 
IQR: Intervalo interquartil; valores expressos em dólares. 

 

4.3.4 – Avaliação da custo-efetividade 
 
 

A avaliação da razão custo-efetividade (RCE) da fila de espera, utilizando 

como desfecho a correção da deformidade demonstrou um valor negativo de -R$34 

no período de um ano. O cálculo da razão de custo-efetividade incremental (RCEI) 

demonstrou custo de R$1.333 no período de um ano para cada grau de correção 

obtido por meio do tratamento cirúrgico em relação à não-realização da cirurgia 

(Tabela 11). Considerando a correção média obtida (42,1°), o valor da relação custo-

efetividade incremental para cada paciente recebendo a correção média da 

deformidade seria de R$56.119 no período de um ano. 

 

 

Tabela 11 – Razão custo-efetividade incremental (RCEI) para comparação entre o 

tratamento cirúrgico da deformidade (grupo “Tratamento Cirúrgico”) e a não-

realização do tratamento (grupo “Fila de Espera”) utilizando a correção radiográfica 

(em graus) como desfecho 

Tratamento 
realizado 

Custo 
total 

Efetividade 
(em graus) RCE Δ C Δ E RCEI 

Tratamento 
Cirúrgico R$71.139 42,1 R$1.692 R$70.761 53,1 R$1.333 

Fila de Espera R$377 -11,0 -R$34 - - - 
RCE: razão custo-efetividade, Δ C: diferença de custo, Δ E: diferença de efetividade, RCEI: Razão 
custo-efetividade incremental. 
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Quando utilizamos como desfecho a qualidade de vida, o tratamento cirúrgico 

demonstrou melhora média de 215% da MDCS ao custo de R$71.139 (RCE: 33.088 

reais/MDCS), enquanto na fila de espera não houve diferença estatística na 

pontuação, com a diferença média atingindo 21% da MDCS ao custo de R$377,46. 

A RCEI observada foi R$36.475 por paciente atingindo a MDCS no domínio 

autoimagem por meio do tratamento cirúrgico (Tabela 12). 

 

 

Tabela 12 – Razão custo-efetividade incremental (RCEI) para comparação entre o 

tratamento cirúrgico  (grupo “Tratamento Cirúrgico”) e a não-realização do 

tratamento (grupo “Fila de Espera”), utilizando como desfecho a MDCS 

Tratamento 
realizado 

Custo 
total 

MDCS 
Autoimagem 
(SRS-22r)† 

Razão 
custo-

efetividade 
ΔC ΔE RCEI 

Correção cirúrgica R$71.139 215% R$33.088 R$70.761 194% R$36.475 
Fila de espera R$377 21% R$1.797 - - - 
MDCS: mínima diferença clinicamente significativa; RCE: razão custo-efetividade; ΔC: diferença de 
custo; ΔE: diferença de efetividade; RCEI: Razão custo-efetividade incremental; † em porcentagem 
da MDCS atingida (média). 
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5 – DISCUSSÃO 
 
 

5.1 – Caracterização epidemiológica dos pacientes com deformidade da coluna 
vertebral aguardando cirurgia em lista de espera 
 
 

Os resultados oriundos do grupo de pacientes com deformidades da coluna 

vertebral e que aguardavam tratamento cirúrgico ilustram alguns dos problemas já 

conhecidos pelos profissionais de saúde que atuam nessa área, e podem servir de 

orientação para novas diretrizes dos órgãos gestores da saúde em nosso meio. A 

orientação de tratamento no grupo de pacientes estudados têm sido conduzida de 

acordo com as diretrizes do SUS (CONASS, 2011a); no entanto, esta condução não 

está sendo efetiva. 

A grande maioria dos pacientes era oriunda das divisões regionais próximas 

do centro de referência, caracterizando a homogeneidade da população de 

pacientes encaminhados para o tratamento, de acordo com as normas vigentes do 

sistema de saúde (CONASS, 2011b). Esta distribuição indica que os pacientes estão 

sendo encaminhados respeitando a divisão e regionalização preconizada pela 

gestão do sistema de saúde. Foram observados poucos pacientes de divisões 

regionais mais distantes que procuravam a resolução do tratamento que não 

obtiveram nos locais em que residem, porém não permitiu caracterizar desequilíbrio 

em relação à divisão regional de atendimento. 

A etiologia das deformidades do grupo de pacientes estudados diverge da 

etiologia observada na população em geral (REAMES et al., 2011). A escoliose 

idiopática é o tipo mais prevalente de deformidade na população, aproximadamente 

4,3% em nosso meio (DE SOUZA et al., 2013). De acordo com os dados da 

“Scoliosis Research Society” (REAMES et al., 2011), a escoliose idiopática 

representa 58% das deformidades, seguida pelas neuromusculares (24%) e 

congênitas (10%). O predomínio das deformidades neuromusculares e congênitas 

no grupo de pacientes referenciados e que aguardava o tratamento caracteriza uma 
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amostra de pacientes com deformidades complexas da coluna vertebral e que são 

encaminhados para centros de referência para a resolução do problema.  

O tempo observado entre o encaminhamento dos pacientes e o primeiro 

atendimento no centro de referência evidencia a falta de eficiência do sistema de 

gestão da saúde para o referenciamento das deformidades complexas da coluna 

vertebral ao centro terciário. Foi observado tempo 8,5 vezes maior para o 

encaminhamento dos pacientes externos (mediana: 8,5 meses) em comparação aos 

internos (mediana: um mês). Wright et al. (2011), por meio de consenso de 

especialistas, determinaram que o tempo ideal de espera para o primeiro 

atendimento no centro de referência para os pacientes com deformidades da coluna 

vertebral não deve ultrapassar 6 meses. No presente estudo, foi também observado 

que apenas 25% dos pacientes referenciados haviam recebido algum tipo de 

tratamento nos locais de atendimento inicial, e que em 50% dos pacientes, o 

tratamento cirúrgico da deformidade foi indicado de imediato no primeiro 

atendimento no centro de referência ou no primeiro retorno. Essas observações 

indicam que a hierarquização do sistema não tem sido eficiente para o atendimento 

dos pacientes com deformidades complexas da coluna vertebral. Esses pacientes 

não recebem tratamento nos locais primários de atendimento e demoram acima do 

tempo aceitável para receber o atendimento inicial nos centros de referência. Ao ser 

indicado o tratamento cirúrgico no centro de referência, quase metade dos pacientes 

(45%) necessita de implantes que não são ressarcidos pelo SUS, ou seja, estão 

aguardando uma modalidade de tratamento que não é disponibilizada pelo sistema 

de saúde. 

A espera pelo tratamento cirúrgico dos pacientes do nosso estudo apresentou 

mediana de 13,5 meses e está muito acima dos limites estabelecidos em outros 

países cuja gestão da saúde está sob responsabilidade do Estado. Deve-se 

considerar que os indivíduos deste estudo continuavam na fila de espera, ou seja, o 

tempo de espera está subestimado. O tempo médio de espera até a realização do 

tratamento cirúrgico em outros países foi de 5 a 9 meses na Inglaterra (CLARK, 

2008), 6 a 12 meses no Canadá (CLARK, 2008; AHN et al., 2011) e 11 meses na 

Nova Zelândia (CALMAN et al., 2013). Esses dados demonstram que a espera pelo 

tratamento cirúrgico das deformidades da coluna vertebral financiada pelo setor 
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público também ocorre em outros países, mas infelizmente o tempo de espera pelo 

tratamento final é maior em nosso meio. 

A espera pelo tratamento cirúrgico das deformidades da coluna vertebral 

desencadeou ações do sistema gestor em saúde. No Canadá,  Wright et al. (2011) 

determinaram que à partir do momento em que a decisão pelo tratamento cirúrgico é 

tomada, o tempo máximo aceitável de espera é seis meses. Ahn et al. (2011) 

determinaram que o período máximo ideal de espera seria de três meses, já que 

pacientes que aguardaram mais para a realização do tratamento cirúrgico sofreram 

maior número de complicações e procedimentos adicionais aos planejados 

inicialmente. Para alcançar este objetivo, concluíram que seria necessária a 

disponibilização de recursos (salas de cirurgia, profissionais capacitados, leitos e 

financiamento dos implantes e equipamentos necessários), porém o resultado 

poderia reduzir as consequências da espera pelo tratamento definitivo (aumento da 

morbidade, custo e complicações) e a necessidade de procedimentos adicionais.  

Os resultados observados em nosso estudo evidenciam que o modo de 

gestão do sistema de saúde público (SUS) oferecido para o tratamento das 

deformidades da coluna vertebral não tem sido eficiente desde o atendimento inicial, 

no sistema de encaminhamento e tratamento definitivo nos centros de referência. A 

gestão do tratamento das deformidades da coluna vertebral deve ser revista e 

modificada para que os pacientes possam receber o tratamento adequado e sem 

demora excessiva para a realização do tratamento cirúrgico. 

 

 

5.2 – Avaliação das consequências clínicas e radiológicas relacionadas à 
espera pelo tratamento 
 

 

 O estudo permitiu documentar as consequências da espera prolongada pelo 

tratamento cirúrgico na qualidade de vida destes pacientes. Foram observadas 

pontuações baixas no questionário de qualidade de vida específico para pacientes 

com deformidades (SRS-22r). Calman et al. (2013) avaliaram o impacto da espera 

pelo tratamento cirúrgico na qualidade de vida dos pacientes com escoliose 



Discussão		 	 59	

	

idiopática e concluíram que o período de espera causou uma piora progressiva na 

qualidade de vida e função destes pacientes. Infelizmente não havia registro da 

qualidade de vida dos pacientes de nosso estudo no momento em que foi indicado o 

tratamento cirúrgico para realizarmos esta comparação, não obstante, foram 

observadas pontuações abaixo da média para pacientes com deformidade quando 

comparado à literatura. Camarini et al. (2013), em seu estudo que resultou na 

validação do questionário SRS-22r para a população brasileira, aplicaram o 

questionário a pacientes com escoliose idiopática e obtiveram pontuação maior que 

a observada em nosso estudo, exceto nos domínios “Dor” e “Saúde mental”, que 

foram iguais. Farley et al. (2014) aplicaram o questionário SRS-22r a pacientes com 

escoliose congênita e também obtiveram pontuações maiores em todos os domínios 

(Tabela 13). 

 

 

Tabela 13 – Comparação das pontuações no questionário de qualidade de vida 

SRS-22r com a literatura 

Domínio (SRS-
22r) 

Lista de espera 
(avaliação clinica)† Escoliose Idiopática*1 Escoliose 

Congênita*2 
Função 3,60 (1,00) 4,08±0.75 4,64±0,5 
Dor† 4,00 (1,40) 3,99±0,87 4,53±0,47 
Autoimagem† 3,00 (0,80) 3,53±0,83 3,73±0,85 
Sáude Mental† 3,80 (1,00) 3,73±0,75 4,21±0,59 
Satisfação† 4,00 (1,00) 4,28±0,83 4,02±0,88 
Total† 3,73 (0,91) indisponível 4,23±0,52 
† dados expresso em mediana e intervalo interquartil (entre parênteses); *:valores 
expressos em média e desvio padrão; 1: Fonte: Camarini et al., 2013; 2: Fonte: Farley et 
al., 2014. 

 

 

 Na avaliação radiográfica, foi observado aumento angular das deformidades 

principais e secundárias, progressão do desequilíbrio nos planos coronal e sagital, e 

acréscimo no número de pacientes com obliquidade pélvica. Concordantemente, 

Dabke et al. (2006) realizaram uma análise retrospectiva de pacientes com escoliose 

idiopática do adolescente tratados cirurgicamente e relataram uma piora significativa 

da deformidade enquanto aguardavam a cirurgia, ocasionando a realização de 

procedimentos mais complexos que os previamente planejados em 16,7% dos 
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pacientes. Miyanji et al. (2012) revisaram o tratamento de 325 pacientes com 

escoliose idiopática e correlacionaram o aumento na magnitude da deformidade com 

aumento do tempo cirúrgico, do número de níveis incluídos na artrodese, e do risco 

de transfusão de sangue. Apesar de o estudo não incluir análise de custos, 

concluíram que o aumento na utilização de recursos certamente resulta em aumento 

nos custos do tratamento. Em outro estudo, levando em consideração a perspectiva 

dos cirurgiões responsáveis pelo tratamento dos pacientes com deformidade, Miyanji 

et al. (2015) demonstraram que com o aumento na gravidade das deformidades 

enquanto aguardam pelo tratamento cirúrgico, os cirurgiões unanimemente 

planejaram maior dificuldade e morbidade para a realização do procedimento. Além 

do aumento na magnitude das deformidades e consequente desequilíbrio observado 

enquanto os pacientes aguardavam pelo tratamento cirúrgico, houve aumento no 

número de pacientes com obliquidade pélvica com indicação de fixação. A inclusão 

da pelve na fixação acarreta aumento do tempo cirúrgico, da perda sanguínea, e do 

risco de infecção (MCCALL; HAYES, 2005; DAYER et al., 2012; RAMO et al., 2014; 

BASQUES et al., 2015). Martin et al. (2015) analisaram um banco de dados 

multicêntrico de 1890 pacientes submetidos a cirurgia para correção de 

deformidades da coluna vertebral pediátricas e identificaram o aumento da 

complexidade do procedimento, particularmente a fixação pélvica, como fator de 

risco para readmissões não-planejadas nos primeiros 30 dias do procedimento. 

Como resultado dos maiores riscos de complicações, readmissões e dos custos 

elevados dos implantes de fixação pélvica, concluímos que os custos são maiores 

para o tratamento dos pacientes com obliquidade pélvica. 

 

 

5.3 – Avaliação econômica do tratamento cirúrgico das deformidades da 
coluna vertebral 
 
 
 Os resultados da avaliação dos pacientes submetidos à correção cirúrgica 

permitiram ilustrar a complexidade envolvida no tratamento cirúrgico de pacientes 

com deformidades complexas e de alto grau, com altas taxas de complicações, 
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inúmeros pacientes necessitando de internações prolongadas, reoperações, além do 

alto custo do tratamento. No entanto, os resultados clínicos e radiográficos obtidos 

ao final do tratamento foram satisfatórios. Por outro lado, a avaliação dos pacientes 

que permaneceram na fila de espera demonstrou a ineficiência do sistema atual, que 

investe recursos que são desperdiçados no seguimento destes pacientes, enquanto 

observamos o aumento da deformidade e a manutenção da baixa qualidade de vida 

durante a espera pela cirurgia. Foi possível também observar um caso de ordem 

judicial devido à demora para a realização da cirurgia. Tratou-se de um caso 

ilustrativo que expôs dois grandes problemas da realidade atual no tratamento 

público: a judicialização da medicina, que vem aumentando nos últimos anos (DINIZ 

et al., 2014; BIEHL et al., 2016); e o défice de vagas em centros de terapia intensiva 

na rede pública de saúde, que foi o principal motivo que levou os pacientes a 

buscarem o sistema judiciário segundo o estudo de Diniz et al (2014). 

 A magnitude da deformidade principal observada (mediana: 77°) demonstra a 

complexidade destes pacientes. Tarrant et al. (2016) demonstraram que pacientes 

com escoliose idiopática do adolescente com deformidades maiores que 70° 

submetidos ao tratamento cirúrgico apresentaram cirurgias mais longas, maior perda 

sanguínea, maior número de vértebras incluídas na artrodese, risco duas vezes 

maior de transfusão sanguínea, maior tempo para o retorno às atividades escolares, 

além de um aumento de 18% no custo total do tratamento. 

 A avaliação dos procedimentos peri-operatórios do grupo de pacientes 

submetido à correção cirúrgica (“Tratamento Cirúrgico”) demonstrou que foram 

necessários procedimentos complexos e com grande morbidade para atingir-se a 

correção desejada. Foi utilizada tração halo-gravitacional pré-operatória em 3 casos 

(14,3%). Trata-se de um procedimento utilizado para curvas graves e rígidas, que 

visa a flexibilização gradual da curva, reduzindo o risco de lesão neurológica e a 

necessidade de osteotomias mais complexas (SPONSELLER et al., 2008). A 

utilização da tração halo-gravitacional tem como desvantagem o maior tempo de 

internação e a necessidade do procedimento adicional para instalação do halo, além 

dos custos e riscos inerentes (PARK et al., 2013; GARABEKYAN et al., 2014). 

Reames et al. (2011) demonstraram em seu estudo que a utilização de osteotomias 

agressivas, utilizadas para corrigir deformidades mais complexas e rígidas, estão 
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associadas a maior risco de lesão neurológica. Segundo a classificação de 

osteotomias de Schwab et al. (2014), 81% dos pacientes do presente estudo foram 

submetidos a osteotomias grau 2 e 9,6% foram submetidos a osteotomias grau 6; 

em apenas 9,6% dos pacientes não foram realizadas osteotomias. A realização de 

costoplastias, observada em 19,1% dos pacientes, também faz parte dos 

procedimentos necessários para mobilização das curvas rígidas observadas em 

deformidades graves (SUCATO, 2010). Todos os pacientes submetidos a cirurgia 

foram abordados por via posterior, de acordo com a tendência observada no estudo 

de Martin et al. (2014), que avaliou o banco de dados de cirurgias para correção de 

escoliose idiopática do adolescente nos Estados Unidos da América entre os anos 

2001 e 2011. O tempo cirúrgico observado (média de 400,1 minutos) foi semelhante 

ao tempo observado nos pacientes com curva acima de 70° no estudo de Tarrant et 

al. (2016) e no estudo de pacientes com deformidades graves realizado por 

Sponseller et al. (2008). O tempo de internação (mediana de 10 dias) também foi 

semelhante ao observado no estudo de Tarrant et al. (2016). Foram observadas 

diversas complicações no grupo de pacientes submetidos à cirurgia. A taxa de 

complicações observada em nosso estudo (52,4%) foi maior que a descrita de 

acordo com a  avaliação do banco de dados da “Scoliosis Research Society” 

(REAMES et al., 2011) que é de 10,2%. No entanto, a taxa de complicações descrita 

por Sponseller et al. (2008), que avaliaram o tratamento de pacientes com 

deformidades graves utilizando ou não a tração pré-operatória, foi de 52% no grupo 

submetido a cirurgia sem a realização de tração, semelhante à taxa encontrada em 

nosso estudo. 

 O tratamento cirúrgico permitiu a correção média da deformidade em 49,6%, 

com uma correção média de 42,1°. Segundo Sucato (2010), geralmente pode ser 

alcançada correção de aproximadamente 60% a 70% em escolioses idiopáticas 

moderadas. Apesar de considerarmos a correção obtida satisfatória, atribuímos o 

valor abaixo da literatura à gravidade das deformidades dos pacientes estudados. 

Em relação à qualidade de vida, aferida por meio do questionário SRS-22r, no grupo 

“Tratamento Cirúrgico” houve melhora estatística na pontuação total e no domínio 

autoimagem. Assim como nos pacientes com escoliose idiopática (RUSHTON; 

GREVITT, 2013), em nosso estudo observamos que apenas no domínio 
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autoimagem a mínima diferença clinicamente significativa (MDCS) foi atingida. 

Segundo Bridwell et al. (2000), o principal motivo para os pacientes com escoliose 

idiopática do adolescente e seus pais optarem pelo tratamento cirúrgico é evitar as 

consequências futuras da escoliose, seguido pela preocupação estética. Portanto, 

com a melhora clinicamente significativa observada na autoimagem e a obtenção da 

correção e estabilização da deformidade da coluna vertebral na avaliação 

radiográfica, concluímos que os objetivos do tratamento cirúrgico foram alcançados. 

Infelizmente 38% dos pacientes submetidos ao tratamento cirúrgico não puderam 

responder ao questionário devido à incapacidade cognitiva, limitando a avaliação da 

qualidade de vida a poucos pacientes. 

Os resultados observados na avaliação dos pacientes do grupo “Fila de 

Espera” comprovaram a ineficiência do seguimento destes pacientes. Houve piora 

radiográfica de 16% no ângulo de Cobb da deformidade principal neste grupo de 

pacientes. Além disso, a pontuação no questionário de qualidade de vida SRS-22r 

permaneceu baixa ao final do estudo, não havendo diferença em comparação com a 

inicial. 

O estudo dos custos envolvidos no tratamento dos pacientes foi realizado 

pelo método de microcusteio, apresentando maior acurácia em relação a estudos 

baseados em cobranças (DRUMMOND et al., 2005). Gum et al. (2016) 

demonstraram a subestimação em 17% do custo total do tratamento cirúrgico de 

pacientes com deformidades da coluna vertebral do adulto quando utilizado o cálculo 

baseado no ressarcimento pelo seguro de saúde. O custo médio do tratamento 

cirúrgico nos Estados Unidos da América, descrito por Kamerlink et al. (2010), foi de 

US$32.826, ou seja, 24% maior que o encontrado em nosso estudo (US$26432). 

Concordantemente, na Irlanda o custo médio descrito por Tarrant et al. (2016) foi de 

17% a 38% maior (€28.620 para curvas menores que 70° e €33.730 para curvas 

maiores que 70°, ou seja, de US$31.011 a US$36.548 convertidos em dólares 

americanos à taxa de US$1,00 = €0,92). Assim como nos estudos supracitados 

(KAMERLINK et al., 2010; TARRANT et al., 2016), os custos relacionados aos 

implantes utilizados compuseram a maior parcela do custo total do tratamento 

cirúrgico no presente estudo. Martin et al. (2014) demonstraram que o custo 

relacionado aos implantes aumentaram de 28% do total em 2003 para 53% em 
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2012. Os custos do tratamento do grupo “Fila de Espera” foram baixos (mediana: 

R$378), no entanto, houve um paciente que foi submetido ao primeiro tempo da 

correção cirúrgica por ordem judicial, cujo tratamento parcial custou R$61.032,17. 

Foi optado por analisar este paciente no grupo “Fila de Espera” por não ter sido 

realizada a correção da deformidade, que continuou a progredir, e devido ao fato de 

considerarmos a intervenção do sistema judiciário como uma complicação das 

longas filas de espera. 

A avaliação da relação custo-efetividade do grupo “Fila de Espera”, utilizando 

como desfecho a correção radiográfica, foi negativa em R$34, ou seja, para cada 

R$34 reais gastos com a espera pela cirurgia, foi observado o aumento de 1° na 

deformidade principal. Ainda utilizando a correção radiográfica como desfecho, foi 

calculada a relação custo-efetividade incremental de R$1.333 para cada paciente 

recebendo um grau de correção por meio do tratamento cirúrgico em relação à fila 

de espera, no período de um ano. A relação custo-efetividade incremental para a 

correção média obtida em nosso estudo foi de R$56.119. Concluímos que o custo 

para realizar a correção de um grau na deformidade é 39 vezes maior que o custo 

para observarmos o agravamento. Com a utilização do questionário SRS-22r como 

desfecho, a realização do tratamento cirúrgico da deformidade custou R$36.475 

para cada mínima diferença clinicamente significativa na qualidade de vida obtida 

por meio do tratamento cirúrgico no período de um ano. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), um procedimento é considerado custo-efetivo até o limite 

superior de três vezes o valor do Produto Interno Bruto (PIB) per capita (WHO, 

2016). Em 2015, PIB per capita brasileiro foi R$28.876 segundo o IBGE (2016), ou 

seja, o limite superior para considerarmos a intervenção custo-efetiva seria 

R$86.628. Portanto, apesar de tratar-se de um procedimento de alto custo, com 

grandes taxas de complicações, os resultados clínicos e radiográficos são 

satisfatórios e a intervenção é custo-efetiva. 
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6 – CONCLUSÃO 
 

 

Os resultados do estudo evidenciaram importantes aspectos relacionados 

com o tratamento cirúrgico das deformidades da coluna vertebral, e indicam que o 

modelo atual de gestão deste tipo de problema não contempla o tratamento precoce 

destes pacientes, havendo tempo de espera demasiado para o atendimento, 

encaminhamento e tratamento definitivo. 

Foi observado que a espera pelo tratamento cirúrgico conduz ao agravamento 

das deformidades e à manutenção da baixa qualidade de vida. Além disso, o estudo 

demonstrou que o tratamento cirúrgico das deformidades da coluna vertebral é 

complexo, dispendioso e relacionado a altas taxas de complicações, no entanto, 

possibilita a correção das deformidades destes pacientes e melhora os indicadores 

de qualidade de vida do grupo de pacientes operados a um valor considerado custo-

efetivo segundo as normas da Organização Mundial da Saúde. 

Os resultados observados indicam que novas políticas de gestão da saúde 

devam ser adotadas para o tratamento das deformidades da coluna vertebral com a 

finalidade de evitar-se a progressão da deformidade dos pacientes e viabilizar o 

tratamento definitivo nos prazos recomendados pela literatura. 
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APÊNDICES 
 

 

Apêndice A – Características dos participantes do estudo (Continua) 
Nº IDADE SEXO DIAGNÓSTICO CLASSIFICAÇÃO 

1 17 F Escoliose Idiopática Juvenil IDIOPÁTICA 

2 15 F Escoliose Idiopática do Adolescente IDIOPÁTICA 

3 14 F Cifoescoliose Congênita CONGÊNITA 

4 13 F Escoliose Síndrome de Sjögren SINDRÔMICA 

5 13 F Escoliose Idiopática do Adolescente IDIOPÁTICA 

6 13 F Escoliose Idiopática Juvenil IDIOPÁTICA 

7 18 F Escoliose Doença de Pompe NEUROMUSCULAR 

8 11 F Cifoescoliose Congênita CONGÊNITA 

9 16 F Escoliose Idiopática do Adolescente IDIOPÁTICA 

10 11 F Cifoescoliose Congênita CONGÊNITA 

11 15 F Escoliose Síndrome a esclarecer SINDRÔMICA 

12 15 M Escoliose Neuromuscular NEUROMUSCULAR 

13 14 M Escoliose por Mielomeningocele NEUROMUSCULAR 

14 14 M Cifoescoliose Congênita CONGÊNITA 

15 10 F Escoliose Síndrome de Loeys-Dietz SINDRÔMICA 

16 15 F Escoliose Idiopática do Adolescente IDIOPÁTICA 

17 11 M Escoliose Síndrome de Schwartz Jampel SINDRÔMICA 

18 15 M Escoliose Neuromuscular NEUROMUSCULAR 

19 15 F Escoliose Síndrome de Williams-Beuren SINDRÔMICA 

20 14 F Escoliose Síndrome de Stickler SINDRÔMICA 

21 14 M Escoliose Síndrome Genética a esclarecer SINDRÔMICA 

22 13 M Escoliose Síndrome de Waardenburg SINDRÔMICA 

23 13 F Escoliose Idiopática do Adolescente IDIOPÁTICA 

24 19 M Escoliose Distrofia de Duchene NEUROMUSCULAR 

25 15 F Escoliose Doeça de Charcot-Marie-Tooth NEUROMUSCULAR 

26 16 M Escoliose por Paralisia Cerebral NEUROMUSCULAR 

27 7 M Escoliose Congênita CONGÊNITA 

28 17 M Cifoescoliose Congênita CONGÊNITA 

29 9 F Cifose Congênita CONGÊNITA 

30 3 F Escoliose Congênita CONGÊNITA 

31 13 F Escoliose Congênita CONGÊNITA 
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Apêndice A – Características dos participantes do estudo (Conclusão) 
Nº IDADE SEXO DIAGNÓSTICO CLASSIFICAÇÃO 

32 13 F Escoliose Idiopática do Adolescente IDIOPÁTICA 

33 23 F Escoliose por Doença de Marfan MARFAN 

34 12 F Escoliose Neuromuscular NEUROMUSCULAR 

35 10 F Escoliose por Amiotrofia Espinhal NEUROMUSCULAR 

36 8 M Cifose cervical agenesia dos elementos 
posteriores 

CONGÊNITA 

37 22 M Escoliose por Neurofibromatose NEUROFIBROMATOSE 

38 13 F Escoliose por deficiência de piruvato-
desidrogenase 

SINDRÔMICA 

39 14 M Escoliose Congênita CONGÊNITA 

40 17 F Escoliose Idiopática do Adolescente IDIOPÁTICA 

41 13 F Escoliose Idiopática Juvenil IDIOPÁTICA 

42 15 M Escoliose Doença de Charcot-Marie-Tooth NEUROMUSCULAR 

43 15 M Cifose Congênita CONGÊNITA 

44 5 M Escoliose Congênita CONGÊNITA 

45 14 F Escoliose Neuromuscular NEUROMUSCULAR 

46 13 M Escoliose Congênita CONGÊNITA 

47 12 F Escoliose  por Amiotrofia Espinhal NEUROMUSCULAR 

48 18 M Escoliose Neuromuscular NEUROMUSCULAR 

49 16 F Escoliose pós paralisia obstétrica NEUROMUSCULAR 

50 13 F Escoliose por Mielomeningocele NEUROMUSCULAR 

51 12 F Escoliose Congênita CONGÊNITA 

52 16 F Escoliose Idiopática do Adolescente IDIOPÁTICA 

53 15 F Escoliose por síndrome genética a esclarecer SINDRÔMICA 

54 3 F Escoliose Congênita CONGÊNITA 

55 11 F Escoliose Idiopática Juvenil IDIOPÁTICA 

56 18 F Escoliose Idiopática do Adolescente IDIOPÁTICA 

57 13 F Escoliose Idiopática do Adolescente IDIOPÁTICA 

58 13 F Escoliose Idiopática Juvenil IDIOPÁTICA 

59 13 F Escoliose por Paralisia Cerebral NEUROMUSCULAR 

60 14 M Escoliose Neuromuscular NEUROMUSCULAR 
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Apêndice B – Formulário de coleta de informações sobre despesas não médicas

  

Formulário de coleta de informações sobre despesas não médicas 
Do acompanhante

1. Quantas pessoas acompanham o paciente? ___________________pessoas.

2. Quem são os acompanhantes do paciente? (Pode ser escolhido mais de um)

2.1 Profissão dos acompanhantes:

3. Despesas realizadas ao longo do tempo de espera para o atendimento. (NÃO incluir 
alimentação)
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

4. Número de vezes que comparece ao atendimento acompanhando o paciente.

(Se variar o número de pessoas que acompanham o paciente em cada período, detalhar na 
seção Observações e complementação da informação)

Pai Mãe Irmãos  Avós Outros: ___________________________

a)
Acompanhante 1

______________________________________

Aposentado  Rendimento mensal

R$ _______________

b)
Acompanhante 2

______________________________________

Aposentado  Rendimento mensal

R$ _______________

c)
Acompanhante 3

______________________________________

Aposentado  Rendimento mensal

R$ _______________

______________________

a cada mês.
a cada três meses.
a cada seis meses.
a cada ano.

Do cuidado com a saúde do paciente

5. Valor das despesas mensais com medicamentos outros insumos do paciente. 
R$ ___________________________.

6. Valor de despesas com profissionais que assistem o paciente (Cuidador, Enfermeiro, 
Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Nutricionista etc)

R$ ___________________________.

Do deslocamento à consulta/tratamento

7. Local de partida (Cidade/UF): _________________________________________________.

8. Valor do deslocamento intramunicipal. (de casa até o local de onde sai o transporte até o HC-
FMRP)

R$ ________________________ (valor total de ida e de volta)
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Apêndice C - Pacientes do grupo fila de espera 
 

 
Paciente 1 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 2 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 3 no período inicial e final.  
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Paciente 4 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 5 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 6 no período inicial e final. 
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Paciente 7 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 8 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 9 no período inicial e final. 
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Paciente 10 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 11 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 12 no período inicial e final. 
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Paciente 13 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 14 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 15 no período inicial e final. 
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Paciente 16 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 17 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 18 no período inicial e final. 
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Paciente 19 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 20 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 21 no período inicial e final. 
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Paciente 22 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 23 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 24 no período inicial e final. 
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Paciente 25 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 26 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 27 no período inicial e final. 
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Paciente 28 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 29 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 30 no período inicial e final. 
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Paciente 31 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 32 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 33 no período inicial e final. 
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Paciente 34 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 35 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 36 no período inicial e final. 
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Paciente 37 no período inicial e final. 
 

 
Paciente 38 no período inicial e final. 
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Apêndice D – Imagens dos pacientes submetidos à correção cirúrgica (grupo 
“Tratamento Cirúrgico”) 
 

Paciente 1 antes e após a correção cirúrgica. 
 
 

Paciente 2 antes e após a correção cirúrgica. 
 
 

Paciente 3 antes e após a correção cirúrgica. 
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Paciente 4 antes e após a correção cirúrgica. 
 
 

 
Paciente 5 antes e após a correção cirúrgica. 
 
 

Paciente 6 antes e após a correção cirúrgica 
  

Imagem	
indisponível	
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Paciente 7 antes e após a correção cirúrgica. 
 
 
 

Paciente 8 antes e após a correção cirúrgica. 
 
 

Paciente 9 antes e após a correção cirúrgica. 
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Paciente 10 antes e após a correção cirúrgica. 
 
 

Paciente 11 antes e após a correção cirúrgica. 
 
 

 
Paciente 12 antes e após a correção cirúrgica. 
  

Imagem	
indisponível	
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Paciente 13 antes e após a correção cirúrgica. 
 
 

Paciente 14 antes e após a correção cirúrgica. 
 
 

Paciente 15 antes e após a correção cirúrgica. 
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Paciente 16 antes e após a correção cirúrgica. 
 
 

Paciente 17 antes e após a correção cirúrgica. 
 
 

Paciente 18 antes e após a correção cirúrgica. 
  

Imagem	
indisponível	
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Paciente 19 antes e após a correção cirúrgica. 
 
 

Paciente 20 antes e após a correção cirúrgica. 
 
 

Paciente 21 antes e após a correção cirúrgica. 

 

 

Imagem	
indisponível	
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ANEXOS 
 

Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O (A) seu (sua) filho (a) está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, em 

uma pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final do documento de duas páginas, que está em duas 

vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. 

 Caso você não aceite participar da pesquisa,  você não será penalizado (a) de forma 

alguma. Em caso de dúvidas você pode procurar qualquer pesquisador envolvido na 

pesquisa. Se você tiver dúvidas sobre os aspectos desta pesquisa, você pode entrar em 

contato com o Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, que já avaliou este projeto para ver se tem algum prejuízo para quem 

participa da pesquisa, pelo telefone (16) 3602-2228. 

Título da pesquisa: Tratamento cirúrgico das deformidades da coluna vertebral: Análise 
clínico-epidemiológica das consequências do subfinanciamento. 
Pesquisador responsável: Prof. Dr. Helton L. A. Defino (3602-2513) 

Pesquisador(es) colaborador(es): Prof. Dr. Carlos Fernando Pereira da Silva Herrero 

(cfherrero@fmrp.usp.br) Dr. Mario Bressan Neto (mbressan@hotmail.com) e enfermeira  

Lilian Maria Pacola (lipacola@hotmail.com) fone: 3602-2513. 

O objetivo da nossa pesquisa é estudar a amostra dos pacientes na lista de espera 

para tratamento cirúrgico de deformidades da coluna vertebral e as consequências  

relacionadas com a espera pelo tratamento cirúrgico. 

As entrevistas terão em média 20 minutos. Após a entrevista, gostaríamos de 

solicitar a sua autorização para que possamos estudar os seguintes dados: exames de 

imagem (Rx, tomografia computadorizada, ressonância magnética), evolução clínica 

(tratamentos clínicos e cirúrgicos realizados, uso de medicamentos, comorbidades) e 

tratamentos propostos com o objetivo futuro de utilizarmos esses dados obtidos em projetos 

de pesquisa. 

 Será mantido o sigilo absoluto dos dados obtidos neste estudo que assegurem a 

privacidade dos participantes envolvidos na pesquisa. 

 Os riscos esperados são mínimos, e está  relacionado com a perda, roubo/ furto dos 

dados coletados. Asseguramos que os participantes não serão identificados, pois 

utilizaremos códigos para a sua identificação.  

 Não há benefícios diretos para você, entretanto acreditamos que os dados 

armazenados serão importantes para que futuramente possamos propor um atendimento 
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que ajude a melhorar a qualidade de vida destas pessoas e resultados do tratamento 

proposto. Os dados obtidos serão publicados e divulgados em encontros com outros 

profissionais da saúde. 

 A sua participação nesta pesquisa é voluntária, e se você não aceitar participar, o 

seu tratamento aqui no Hospital das Clínicas será o mesmo. Você também tem a liberdade 

de retirar o seu consentimento em qualquer etapa do estudo, é só informar um dos 

pesquisadores responsáveis. Não haverá reembolso de despesas, pois a entrevista será 

realizada após a consulta com a equipe médica. 

 Os pesquisadores estarão disponíveis para quaisquer dúvidas a qualquer momento 

durante o estudo. Garantimos o seu acesso a todas as etapas do projeto de pesquisa, a 

qualquer momento que for de seu interesse. Ao final da pesquisa você poderá ter acesso 

aos resultados, caso seja de seu interesse. Para isso manteremos contato após a 

concretização do estudo e colocaremos-nos a disposição para relatar os resultados.  

 Será mantido o sigilo absoluto dos dados obtidos individualmente neste estudo, para 

assegurar a privacidade dos participantes envolvidos na pesquisa. Os resultados serão 

publicados no conjunto. 

 Caso você se sinta prejudicado por participar da pesquisa, você deverá buscar 

indenização de acordo com as leis vigentes no Brasil. 

 

 

________________________________________________          

__________________________________   ___/___/___ 
Nome do participante da pesquisa                             Assinatura do sujeito da pesquisa           Data 

 

________________________________________________          

__________________________________   ____________ 

Nome do pesquisador                                          Assinatura do pesquisador                  Data 

 

 

 

Nome do responsável legal: ________________________________________ 

 

Assinatura do responsável legal:_________________________________ Data:___/___/___ 
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Termo de Assentimento: 
Gostaria de convidá-lo (a) para participar da pesquisa: Tratamento cirúrgico das 

deformidades da coluna vertebral: Análise clínico-epidemiológica das consequências do 
subfinanciamento.  Após a entrevista, gostaríamos de solicitar a sua autorização para que 

possamos estudar os seguintes dados: Raio x, tomografia computadorizada e ressonância 

magnética, os tratamentos que já foram realizados, se você usa algum remédio e se tem 

alguma outra doença além dessa que você está tratando aqui no serviço de coluna. Você 

tem toda a liberdade para aceitar fazer parte desta pesquisa ou não, o seu tratamento aqui 

no Hospital das Clínicas será o mesmo.  

Assinatura do menor: ____________________________________________ 

Data: ______/______/_________ 
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Anexo C – Questionário de Qualidade de Vida SRS-22r validado para o uso no 

Brasil 

 
  

Brazilian version of SRS-22r questionnaire

Appendix A

Questionário do Paciente SRS-22
Nome do paciente:

Data do exame:___/___/___

Registro médico:

Data de nascimento: ___/___/___

Idade:

INSTRUÇÕES: Estamos avaliando cuidadosamente as condições de sua coluna e é IMPORTANTE QUE 
VOCÊ RESPONDA CADA UMA DESSAS PERGUNTAS SOZINHO. Por favor, FAÇA UM CÍRCULO 
AO REDOR DA MEHOR RESPOSTA PARA CADA PERGUNTA.

1. Nos últimos 6 meses, qual palavra descreve a intensidade da sua dor?

Nenhuma

Fraca

Moderada

Moderada a forte

Forte

2. No mês passado, qual palavra descreve a intensidade da sua dor?

Nenhuma

Fraca

Moderada

Moderada a forte

Forte

3. Nos últimos 6 meses você tem sido uma pessoa muito ansiosa?

Em nenhum momento

Em poucos momentos

Alguns momentos

Na maior parte do tempo

Em todo o tempo

4. Se você tivesse que passar o resto da sua vida com a forma de sua coluna exatamente como é agora, 
como você se sentiria?

Muito feliz

Um pouco feliz

Nem feliz nem triste

Um pouco triste

Muito triste

5. Qual é o seu nível atual de atividade?

De cama

Sem praticar nenhuma atividade quase todo tempo

Trabalho leve e esportes leves

Trabalho moderado e esportes moderados

Todas as atividades completas sem restrições
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6. Como é sua aparência usando roupas?

Muito boa

Boa

Regular

Ruim

Muito ruim

7. Nos últimos 6 meses você tem se sentido tão para baixo que nada poderia animá-lo(a)?

Sempre

Muitas vezes

Algumas vezes

Raramente

Nunca

8. Você sente dor na coluna quando está repousando?

Sempre

Muitas vezes

Algumas vezes

Raramente

Nunca

9. Sua condição na coluna afeta suas atividades no trabalho/escola?

Não afeta

Afeta pouco

Afeta mais ou menos

Afeta muito

Afeta totalmente

10. O que você acha da aparência da sua coluna hoje?

Muito boa

Boa

Regular

Ruim

Muito ruim

11. Como é o uso de remédios para sua dor na coluna?

Não uso

Toda semana ou menos usando remédio (por exemplo, aspirina, diclofenaco, dipirona)

Todos os dias usando remédios (por exemplo, aspirina, diclofenaco, dipirona)

Toda semana ou menos usando remédios controlados/tarja preta (por exemplo, amitriptilina)

Outros:______________________ / ______________________________________

                         Medicamento                                          Frequência
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Brazilian version of SRS-22r questionnaire

12. Sua coluna limita sua capacidade de fazer trabalhos domésticos?

Nunca

Raramente

Algumas vezes

Muitas vezes

Sempre

13. Você tem se sentido calmo, tranqüilo nos últimos 6 meses?

Em todo tempo

Na maior parte do tempo

Alguns momentos

Em poucos momentos

Em nenhum momento

14. Você acha que a sua coluna interfere na sua vida pessoal?

De forma alguma

Muito pouco

Pouco

Mais ou menos

Muito

15. O problema da sua coluna está causando dificuldades financeiras para você e sua família?

Muito

Mais ou menos

Pouco

Muito pouco

De forma alguma

16. Nos últimos 6 meses você tem se sentido para baixo e triste?

Nunca

Raramente

Algumas vezes

Muitas vezes

Sempre

17. Nos últimos 3 meses você faltou ao trabalho/escola por causa das dores na coluna? Quantas vezes?

0

1

2

3
4 ou mais

503 Braz J Phys Ther. 2013 Sept-Oct; 17(5):494-505



Anexos  109 

	

	

 
Fonte: Camarini et al. (2013) 
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18. A condição de sua coluna limita que você saia com seus amigos/família?

Nunca

Raramente

Algumas vezes

Muitas vezes

Sempre

19. Mesmo com a aparência atual de sua coluna, você se sente atraente?

Sim, muito

Sim, um pouco

Nem atraente, nem não atraente

Não, não muito

Não, nem um pouco

20. Você tem sido uma pessoa feliz nos últimos 6 meses?

Em nenhum momento

Em poucos momentos

Alguns momentos

Na maior parte do tempo

Em todo o tempo

21. Você está satisfeito(a) com os resultados do tratamento da sua coluna?

Muito satisfeito(a)

Satisfeito(a)

Nem satisfeito(a) e nem insatisfeito(a)

Insatisfeito(a)

Muito insatisfeito(a)

22. Você faria o mesmo tratamento outra vez se você tivesse o mesmo problema?

Sim, com certeza

Talvez sim

Não tenho certeza

Talvez não

Com certeza, não

Obrigado por responder esse questionário. Por favor, fique à vontade para fazer qualquer comentário.
___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
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Anexo D – Tabela de custo dos implantes praticada no primeiro semestre de 2015. 

IMPLANTE PREÇO 
Parafuso pedicular R$2.480,00 
Parafuso pedicular de redução R$4.280,00 
Plugue de travamento do parafuso de redução R$700,00 
Haste longitudinal em titânio R$1.060,00 
Parafuso de fixação no ilíaco (inclui sistema de conectores e 
plugues) R$6.200,00 

Conector transverso R$3.526,30 
 

 


