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ReSumo
Foi desenvolvido um suporte para ser 
utilizado nas cirurgias de correção da 
escoliose que permite a realização de 
manobras para a correção da deformi-
dade. O objetivo deste relato inicial é
a apresentação do conceito do suporte 
desenvolvido e os resultados iniciais
com a sua utilização.
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aBStRact
One support was developed for use 
in surgery for correction of scoliosis. 
This support allows the execution 
of surgery for the correction of the 
deformity, and the initial purpose 
of this report is the presentation of  
the concept support development 
and the initial results with its use.
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ReSumen
Fue desarrollado un soporte para ser 
utilizado en las cirugías de correc- 
ción de la escoliosis. El soporte de-
sarrollado permite la realización de 
maniobras para la corrección de la 
deformidad y el objetivo de este relato 
inicial es la presentación del concep-
to del soporte desarrollado y los re-
sultados iniciales con su utilización.
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intRoDução
O sucesso da cirurgia na coluna pode estar relacionado com 
o adequado posicionamento do paciente. Os objetivos do po-
sicionamento trans-operatório em decúbito ventral estão rela-
cionados com a preservação e melhora do alinhamento sagital 
da coluna vertebral, a descompressão do abdômen; a proteção 
das eminências ósseas e o acesso ao exame radiológico da 
coluna vertebral1. Relton & Hall2 foram os pioneiros a enfati-
zar esses aspectos e desenvolveram um suporte cirúrgico para 
reduzir o sangramento trans-operatório. Goldstein3 descreveu 
a correção pré-operatória com a utilização de gesso com o 
distrator (turnbuckle cast) e também enfatizou a importância 
do posicionamento das almofadas axilares para evitar com-
pressão do plexo braquial.

Vários tipos de suporte intra-operatórios foram desen-
volvidos: o suporte de Wilson constituído por duas almo-
fadas laterais e paralelas; a mesa de Andrews, que mantém 
os joelhos e quadris em 90º graus de flexão; e a mesa de 
Jackson que permite acesso a toda coluna vertebral pela via 
posterior1. Dentre os suportes disponíveis não existe nenhum 
que permita a correção intra-operatória da deformidade ver-

tebral, e esse fato foi a motivação para o desenvolvimento  
do suporte que desenvolvemos.

O objetivo deste relato inicial é apresentar características 
de suporte para a correção no plano transversal e frontal por 
meio das manobras realizadas no suporte e os resultados pre-
liminares com a sua utilização.

DeScRição Do SupoRte
O suporte articulado consiste de duas placas em acrílico na 
forma de um pentágono irregular, unidas pelos vértices por 
meio de uma articulação universal, permitindo movimen-
tos laterais e de torção das placas (Figura 1).

A correção pré-operatória facilita a colocação do material 
cirúrgico com uma melhor visualização radiológica (Figura 
2), de modo a dispensar o uso de instrumentais cirúrgicos para 
a correção da deformidade, e reduzindo a duração do proce-
dimento cirúrgico. A utilização do suporte articulado permite 
a correção da deformidade (escoliose) antes da aplicação do 
instrumental e pode dar proteção ao sistema nervoso central 
e, ainda, evitar a hipercorreção.
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ASPECTOS ÉTICOS
O presente trabalho foi encaminhado para a Comissão de Éti-
ca em Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde da Universi-
dade Federal de Pernambuco. 

Figura 2
Pacientes nas posições ortostática, 
inclinação anterior e sobre o 
suporte com correção da curva
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CONCLUSÃO
O suporte articulado para o tratamento cirúrgico da escoliose 
é um aparelho experimental e está sendo realizado, no mo-
mento, um ensaio clínico controlado com a sua aplicção, para 
avaliar sua efetiva eficácia.

Figura 1
Suporte articulado em placas de acrílico
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concluSão
O suporte articulado para o tratamento cirúrgico da escoliose 
é um aparelho experimental e está sendo realizado, no mo-
mento, um ensaio clínico controlado com a sua aplicação, 
para avaliar sua efetiva eficácia.


