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(Os trabalhos concluídos não devem ter mais de 10 páginas, incluindo figuras 

e/ou anexos, se houver. Título e nomes dos participantes são opcionais.) 

 

INSTABILIDADE ATLANTOAXIAL 

 

 

1. RESUMO 

 

A instabilidade atlantoaxial é uma afecção que pode resultar na compressão da medula espinhal e 
consequente surgimento de deficiências neurológicas. A etiologia pode ser congênita ou traumática, 
sendo a agenesia, hipoplasia ou má formação do processo odontóide as mais encontradas em cães. 
As raças toys, com menos de um ano de idade são as mais acometidas. Na maioria dos pacientes, os 
sinais clínicos de ataxia, tetraparesia e dor cervical são geralmente crônicos e progressivos, 

entretanto podem se manifestar de forma aguda. O diagnóstico é obtido através de exame clínico e 
radiografias da região atlantoaxial. O tratamento pode ser clínico ou cirúrgico. O tratamento clínico 
consiste no uso de colar cervical, restrição de movimentos e corticosteróides. O tratamento cirúrgico é 
indicado para reduzir e estabilizar a articulação atlantoaxial. 
Unitermos: atlantoaxial, medula espinhal, articulação. 

 

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A instabilidade atlantoaxial é uma alteração associada à agenesia ou hipoplasia do processo 

odontóide do áxis e/ou a má formação da estrutura ligamentar da articulação atlantoaxial
1,2,3,4,5

. 
Qualquer uma dessas lesões pode comprometer a estabilidade atlantoaxial, causar subluxação 
vertebral e subsequente compressão da medula espinhal e de raízes nervosas. A instabilidade 
atlantoaxial também é conhecida como subluxação atlantoaxial e luxação atlantoaxial

2
. 

Ocorre primariamente em cães de raças toy, principalmente Yorkshire Terriers, ocasionalmente em 
cães de raças grandes e raramente em gatos. A maioria dos cães tem menos de um ano de idade e 

aqueles que apresentam sinais clínicos em idade avançada, em geral, tem a instabilidade desde o 
nascimento, mas um trauma recente pode ter causado compressão significativa da medula espinhal e 
de raízes nervosas

1,2,4,5,6
. 

A etiologia da instabilidade atlantoaxial é, provavelmente congênita e/ou um problema de 
desenvolvimento, resultando em articulação instável entre as duas primeiras vértebras cervicais. O 
afrouxamento pode resultar de fratura, ausência, hipoplasia ou má formação do processo odontóide, 

resultando em fixação não-funcional dos ligamentos alar, apical e/ou transverso ou formação 
imprópria, afrouxamento ou ruptura dos ligamentos alar, apical, transverso ou atlantoaxial dorsal, 
resultando na ausência de suporte. A instabilidade predispõe o paciente à compressão da medula 
espinhal e de raízes nervosas, muitas vezes resultando em cervicalgia e tetraparesia ambulatória ou 
não-ambulatória. As alterações neurológicas podem ter surgimento agudo, progressivo ou 
intermitente. Em lesões graves pode ocorrer parada respiratória e óbito

2,5,7,8,
. A paralisia respiratória 

pode ocorrer devido ao infarto do segmento rostral da medula, atráves da compressão e oclusão da 

artéria vertebral
9
. 

O diagnóstico geralmente é baseado na sintomatologia clínica do animal, sendo confirmado com o 
exame radiográfico simples, no qual se observa a instabilidade atlantoaxial com subluxação,  a 
presença  de deslocamento dorsal do áxis em direção ao canal vertebral, e um aumento na distância 
entre o arco dorsal do atlas e o processo espinhoso do áxis

1,2,5,6
. 
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O tratamento clínico é indicado para pacientes com sintomatologia leve e inclui confinamento estrito 
de 6 a 8 semanas, colar cervical, e corticosteroides, a fim de amenizar os sintomas e garantir máxima 
formação de tecido cicatricial em torno da articulação atlantoaxial

1,2,6,10
. O tratamento cirúrgico é 

indicado ao animal que apresenta disfunção neurológica moderada e severa, ou quando a terapia 
medicamentosa não apresenta resposta

1,2,5,6,10
.  

A cirurgia tem como objetivo estabilizar e reduzir definitivamente a articulação atlantoaxial, 
realizando a descompressão da medula espinhal, sendo que as técnicas empregadas podem ser de 
abordagem dorsal ou ventral. O acesso dorsal permite redução da subluxação e fixação da lâmina 
dorsal de C1 à espinha dorsal de C2

2,5
. Para a fixação dorsal pode se utilizar uma alça de fio 

ortopédico, material de sutura sintético ou enxerto autógeno. A partir da escolha do material, este 
deve ser passado sob a lâmina de C1, sobre a medula espinhal, e amarrado a dois orifícios feitos na 

espinha dorsal de C2
2
. A abordagem ventral é utilizada para fusão do atlas ao áxis ou para reparo de 

fraturas. A articulação atlantoaxial é exposta ventralmente, para que seja possível escarificar a 
cartilagem articular. A articulação atlantoaxial é alinhada e estabilizada com pinças de redução e são 
introduzidos dois pinos de Steinmann desde o centro do corpo ventral do áxis, até o centro de cada 
articulação atlantoaxial e cravados ao áxis

2,5
. 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

Objetivou-se relatar um caso de instabilidade atlantoaxial em um cão, 

enfatizando a resposta ao tratamento cirúrgico. 

 

 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 

Um cão macho da raça Yorkshire Terrier de seis meses, pesando 1,3 kg, foi encaminhado para 
atendimento na Vetlife Clínica Veterinária 24hs, apresentando quadro clínico de dor e dificuldade de 
locomoção. No exame físico, o paciente apresentava frequência cardíaca e respiratória dentro dos 
limites da normalidade, temperatura de 39°, linfonodos superficiais de tamanho e consistência 

normais, mucosas normocoradas e tempo de perfusão capilar em torno de dois segundos. O animal 
não possuía qualquer aumento de volume superficial evidente, mas apresentava muita dor à 
palpação na região cervical. Foi administrado hyalozima

a
, predinisona

b
 e dipirona

c
. O paciente foi 

anestesiado para a realização do exame radiográfico, através do qual se pode comprovar a ausência 
do processo odontóide e o diagnóstico de luxação atlantoaxial. Após o exame o animal foi medicado 
com manitol

d
 500mg/kg, dexametasona

e
 0,5mg/kg e cloridrato de tramadol

f
 2mg/kg seguido de 

imobilização cervical até o momento da cirurgia. 
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 Figura 1 – Imagem radiográfica pré-operatória da articulação atlantoaxial em projeção laterolateral, 
que evidencia o aumento do espaço articular entre atlas (A) e áxis (B). 
 

 

 
  
 Figura 2 – Imagem radiográfica pré-operatória em perfil com flexão revelando a distância  entre a 
lâmina dorsal de C1 e a espinha dorsal de C2 (seta). 

 
Foi preconizado o tratamento cirúrgico, cuja técnica utilizada foi de estabilização ventral. O paciente 

foi colocado em decúbito dorsal com o pescoço e cabeça estendida. 
 

  
  Figura 3 – Posicionamento dorsal do animal para realização da abordagem ventral. 

 



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

4 

 

Foi efetuada uma incisão cutânea pela linha média ventral a partir do nível da laringe. O músculo 
esternohióide foi separado e o esôfago, traquéia e carótida esquerda foram retraídos para a 
esquerda. 

 

 
 

  Figura 4 - Imagem da incisão ventral e identificação da traquéia (A) que será afastada para 
determinar a localização do espaço intervertebral afetado. 

 

Para abordagem da articulação atlantoaxial elevou-se a musculatura longa do pescoço, expondo a 
mesma ventralmente. Realizou-se a escarificação da cartilagem articular. A articulação atlantoaxial foi 
alinhada e estabilizada com dois pinos de Steinmann. O primeiro pino foi introduzido desde o centro 
do corpo ventral do áxis até incisura alar do atlas e o segundo pino através da articulação oposta. 
Então, as pontas dos pinos foram cortadas. 

 

                  

 
Figura 5 – Imagem demonstrando o posicionamento dos pinos de Steinmann (seta).  
 
A resina acrílica de metil-metacrilato foi moldada ao redor dos pinos e para dissipar o calor gerado 

pela polimerização a região foi irrigada com solução salina. Em seguida, realizou-se a sutura dos 
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músculos esternohióides com fio ácido poliglicólico 3-0 no padrão simples contínuo, subcutâneo com 
fio ácido poliglicólico 3-0 no padrão simples contínuo e pele com fio nylon 3-0 no padrão Sultan. 

 

 
 

   
 Figura 6 – Imagem da sutura de pele no pós-operatório imediato. 

 
No pós-operatório imediato o animal foi medicado com dexametasona

e
 na dose 0,5mg/kg IV, 

cloridrato de tramadol
f
 na dose 5mg/kg IM e ampicilina

g
 na dose 22mg/kg IV. Em seguida foi levado a 

aquecimento com cobertor térmico e realizada fluidoterapia com glicose 50% na velocidade de 5ml/h. 
O animal apresentava temperatura de 36ºC e vocalização ao despertar do procedimento anestésico. 
Três horas após o procedimento cirúrgico, o animal faleceu por duas paradas respiratórias, seguida 
de uma parada cardíaca, sendo a última sem possibilidade de reversão. 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O processo odontóide desempenha um importante papel na estabilidade da articulação atlantoaxial. 
Se esse processo estiver ausente, apresentar má formação, ou não possuir quaisquer inserções 
ligamentosas, ocorrerá o comprometimento desta articulação, resultando em instabilidade entre as 
duas primeiras vértebras cervicais

2,5,11
. A instabilidade atlantoaxial provavelmente é um problema 

congênito e ou de desenvolvimento que ocorre primariamente em cães de raças toy com menos de 

um ano de idade
1,2,11

. Tal afirmação pode ser comprovada no presente relato. Entretanto, mais 
raramente, cães numa idade avançada podem ser afetados, como resultado de trauma

1,2,4,6
. Também 

pode ocorrer secundária a agenesia do processo odontóide do axis sem evidência de ruptura do 
ligamento atlantoaxial dorsal

12
. Os sinais clínicos podem variar de cervicalgia, ataxia dos quatro 

membros e tetraparesia, os quais foram consistentes neste relato
2,7,10

. No exame radiográfico, em 
posição laterolateral visibilizou-se um aumento na distância entre o arco dorsal do atlas e o processo 
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espinhoso do áxis, como achado radiográfico primário da instabilidade atlantoaxial
1,2,5

. Pode ser 
necessária uma projeção lateral flexionada para evidenciar o aumento do afrouxamento e subluxação 
entre atlas e áxis

2,5,10
, e que foi realizado para confirmar o diagnóstico de instabilidade atlantoaxial. O 

ideal é que o animal esteja sedado durante o exame radiográfico em projeção lateral flexionada, por 
ser essencial um perfeito posicionamento

2,5,10
. A projeção ventrodorsal com boca aberta também 

pode ser utilizada para avaliar alterações do processo odontóide. Contudo, a anestesia do animal e a 
flexão cervical são necessárias para a realização desta projeção, podendo resultar em maior 
compressão medular. Portanto, não é recomendada

2,5,13
.  A paralisia respiratória fatal é resultado de 

interrupção de vias motoras respiratórias descendentes ou dano a neurônios motores do nervo 
frênico

1
. No entanto, neste relato, o motivo da parada cardiorrespiratória permaneceu obscuro, pois 

não houve danos vasculares  e neurológicos que justifiquem. Tais alterações possuem uma carência 

de estudos a respeito. 
O tratamento da instabilidade atlantoaxial congênita ou traumática pode ser conservativo ou 

cirúrgico. O tratamento conservativo, com restrição de movimentos, colar cervical e utilização de 
corticosteroides, é indicado para amenizar os sintomas e estabilizar a articulação atlantoaxial

1,2,5,6,10
. 

Alguns autores afirmam que pode ocorrer recidiva, principalmente em pacientes com lesões 
congênitas, onde a melhora é transitória

5,10
. Entretanto, também são descritos bons resultados a 

longo prazo em cães com início agudo dos sinais clínicos sem antecedentes de doenças neurológicas 
e em cães jovens com osso imaturo

2
. O procedimento cirúrgico é indicado aos pacientes com sinais 

clínicos crônicos e  se o tratamento conservativo não apresentar resposta
2
. Os objetivos da cirurgia 

incluem redução e estabilização da articulação atlantoaxial e descompressão da medula espinhal e 
das raízes nervosas

2,5,10
. As técnicas cirúrgicas descritas incluem a abordagem dorsal e ventral. Há 

relatos onde a abordagem dorsal mostrou-se satisfatória na recuperação motora e na eliminação dos 

quadros de algia cervical
14

. Entretanto, o método de estabilização ventral é o mais indicado, por ser 
fácil, rápido, segura e eficaz

2,5
. 

 

 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A luxação atlantoaxial associada à agenesia do processo odontóide do áxis, é uma afecção que 
acomete frequentemente cães de pequeno porte. Por se tratar de uma anormalidade congênita que 
causa a instabilidade articular entre o atlas e áxis resultando em compressão medular, os sinais 
clínicos se manifestam muito cedo na vida do animal, podendo levá-lo a óbito por parada respiratória. 

Por este motivo, é fundamental o exame radiográfico para diagnosticar esta lesão, assim como 
extremo cuidado ao posicioná-lo para a obtenção de projeções adequadas. A fixação atlantoaxial pela 
abordagem ventral utilizando pinos transarticulares, é a técnica de escolha na correção da 
instabilidade cervical, promovendo estabilidade adequada, facilidade no acesso e poucas chances de 
recidivas. São escassos os relatos em literatura sobre o acometimento respiratório. Fazem-se 
necessários mais estudos sobre a possível origem das alterações respiratórias. 

 

 

 

 

7. FONTES CONSULTADAS 

 

01-LECOUTEUR, R.A.; GRANDY, J.L. Doenças da Medula Espinhal. In: ETTINGER S.J. & 

FELDMAN E.C. Tratado de medicina interna, 5. ed. São Paulo: Guanabara Koogan, v. 1, p. 644-
652, 2004.  



CATEGORIA CONCLUÍDO                                                                                   

7 

 

02-FOSSUM T.W. Cirurgia da Coluna Cervical. In: Cirurgia de pequenos animais, 3. ed. São Paulo: 
Roca, p.1441-1447, 2002. 
03-NELSON, R. W.; COUTO, C. G. Distúrbios da Medula Espinhal. In:____. Medicina interna de 
pequenos animais. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan., p.817-818, 2001. 
04-WAGNER, S.D. Fraturas e Deslocamentos Espinhais. In: SHERDING, R. G. & BICHARD S. J. 

Manual Saunders: Clínica de pequenos animais, 2. ed, São Paulo: Roca, p. 1190-1192, 2003. 
05-SHIRES, P.K. Condições Atlantoaxiais e Síndrome da Oscilação. In: SLATTER,D. Manual de 
cirurgia de pequenos animais, 3. ed. São Paulo: Manole, v. 1, p.1173-1180, 2007. 
06-SHIRES, P.K. Instabilidade Atlantoaxial. In: BOJRAB, M. J. Técnicas atuais em cirurgia de 
pequenos animais. 3. ed. São Paulo: Roca, p. 558-564, 1996. 
11-BURK, R. Small animal radiology and ultrasonography a diagnostic atlas and text. 

Philadelphia: Saunders Company. p. 341-368, 1996. 
07-CHRISMAN, C.L. Tetraplegia, Tetraparesia, Ataxia dos Quatro Membros e Fraqueza Episódica. 
In:____. Neurologia dos pequenos animais. São Paulo: Roca, p. 308-309, 1985. 
08-KEALY, J. K.; MCALLISTER, H. Diagnostic radiology and ultrasonography of the dog and cat. 
3. ed. Philadelphia: W.B. Saunders, p. 378-411, 2000. 
09-LORIGADOS, C. A. B.; STERMAN, F.A.; PINTO, A. C. B. F. Estudo clínico-radiográfico da 

subluxação atlantoaxial congênita em cães. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal 
Science. p. 368-374, 2004. 
10-WHEELER, S. J.; SHARP, N.J.H. Subluxação Atlantoaxial. In:____. Diagnóstico e tratamento 
cirúrgico das afecções espinais do cão e do gato. 1. ed. São Paulo: Manole. p. 109-121, 1999. 
11-BURK, R. Small animal radiology and ultrasonography a diagnostic atlas and text. 
Philadelphia: Saunders Company. p. 341-368, 1996. 

12-VOLL, J.; VOLL, R.; GAIA, L.; PIGATTO, A. T.; TEIXEIRA, F. S. Instabilidade atlantoaxial 
secundária à agenesia do processo odontóide do áxis sem ruptura do ligamento atlantoaxial dorsal 
em cão. Acta Scientiae Veterinariae. p. 201-205, 2005. 
13-TUDURY, E. A. Guia de Estudos. In:___. Radiologia da coluna vertebral de pequenos animais. 
Londrina: UEL, p. 13-17, 1997. 
14-STAINKI, D. R.; GARCIA, F, S.; SILVA, N, R. Instabilidade atlantoaxial em canino: Breve revisão e 

relato de caso. Revista da FZVA, Uruguaiana. v. 5/6, n.1, p.136-143. 1998/1999. 

 


