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Onde: 

CCD = Coeficiente de correlação dimensional 

MDAA = Menor distância entre o arco dorsal do atlas e o processo espinhoso do áxis em 90 

graus de flexão 

PAC = Parâmetro anatômico de correlação 
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Introdução 

A instabilidade atlantoaxial ou subluxação atlantoaxial é uma alteração existente entre as duas primeiras vértebras 

cervicais (atlas e áxis) (WHEELER & SHARP, 1999; CHRISMAN et al., 2005), que pode resultar de malformações 

congênitas, destacando-se a ausência ou a hipoplasia do processo odontóide, e/ou traumas causando fraturas ósseas ou 

ruptura de ligamentos (CHRISMAN et al., 2005; SEIM, 2008; FERNÁNDEZ & BERNARDINI, 2010), causando 

deslocamento dorsal e cranial do áxis, com consequente compressão da medula espinhal e de suas raízes nervosas, 

gerando dor e deficiências neurológicas em graus variáveis, desde ligeira ataxia e deficiências proprioceptivas até 

tetraparesia grave (WHEELER & SHARP, 1999; SEIM, 2008; FERNÁNDEZ & BERNARDINI, 2010). 

O diagnóstico da subluxação atlantoaxial é baseado geralmente na sintomatologia clínica, sendo confirmado com 

base nos achados radiográficos da coluna vertebral cervical em projeção lateral (LORIGADOS et al. 2004), de 

preferência com o animal acordado, pois uma manipulação excessiva do pescoço em estado de relaxamento muscular 

pode agravar o quadro clínico (FERNÁNDEZ & BERNARDINI, 2010). Nesta projeção observa-se o deslocamento 

dorsal do processo odontóide e/ou corpo do áxis em direção ao canal vertebral, e principalmente o aumento na distância 

entre o arco dorsal do atlas e o processo espinhoso do áxis (WHEELER & SHARP, 1999; KEALY & MCALLISTER, 

2005; FERNÁNDEZ & BERNARDINI, 2010). As projeções ventrodorsais com boca aberta e laterais oblíquas 

evidenciam melhor a ausência ou fratura do processo odontóide (TUDURY, 1997; SEIM, 2008; FERNÁNDEZ & 

BERNARDINI, 2010). 

Objetivou-se com este trabalho determinar um índice de normalidade da distância atlantoaxial dorsal de cães de 

raças toy, através de uma fórmula de coeficente de correlação dimensional, tendo em vista a ausência na literatura 

veterinária de um parâmetro exato para o diagnóstico da instabilidade atlantoaxial. 
 

Material e métodos 

Foram utilizados 30 cães, sendo 10 da raça Miniatura Pincher, 10 da raça Yorkshire terrier, e 10 da raça Poodle, sem 

distinção de sexo, com idade entre 3 meses e 14 anos, com peso igual ou inferior a seis quilogramas, sem 

comprometimento neurológico, encaminhados ao setor de radiologia do Hospital Veterinário da UFRPE por motivos 

não relacionados a este estudo.  

A coluna cervical de cada animal foi radiografada nas projeções lateral com 90 e 45 graus de flexão (figura 01), e 

ventro-dorsal. Sendo mensurada a menor distância existente entre o arco dorsal do atlas e a borda cranio-ventral do 

processo espinhoso do áxis (MDAA), o comprimento do processo espinhoso do áxis (CPEA), o comprimento do arco 

dorsal do atlas (CADA), a altura da porção caudal do corpo vertebral do áxis (APCCVA), a altura do canal vertebral 

caudal do áxis (ACVA), e o comprimento dorsal do corpo da terceira vértebra cervical (CC3) (obtidas nas projeções 

laterais) (Figura 02a); a largura da porção cranial do corpo do áxis (LCA), e a largura do atlas (LA) correspondente as 

extremidades das asas do atlas (obtidas na projeção ventro-dorsal) (Figura 02b). Para obtenção das radiografias foi 

utilizada contenção física, dispensando a realização de anestesia. 

Após a obtenção dos dados, estes foram avaliados através do coeficiente de correlação (r) de Pearson, visando 

identificar o parâmetro anatômico de melhor correlação com a distância atlantoaxial, com mensuração mais prática e 

confiável. E após identificação desse melhor parâmetro de correlação utilizou-se à fórmula abaixo (coeficiente de 

correlação dimensional – CCD) com o intuito de alcançar o índice de normalidade. 

 

 

CCD =  MDAA  

               PAC 

 

 

Para análise estatística foi utilizado o coeficiente de correlação (r) através da correlação de Pearson, e os testes de 

hipóteses: Teste t pareado para avaliação dos resultados obtidos da MDAA com flexão de 90 e 45 graus, e ANOVA 

para avaliação dos índices de normalidade obtidos nos três grupos de raças distintas, sendo utilizado para ambos os 

testes o nível de significância de 5%. O software utilizado foi o GraphPad InStat versão 3.05. 
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Resultados e Discussão 

As raças Miniatura Pincher, Yorkshire terrier e Poodle foram utilizadas neste estudo pelo fato da instabilidade 

atlantoaxial ocorrer mais frequentemente em cães de raças toy ou miniatura, como mencionam Beckmann e 

colaboradores (2010). O intuito do estudo foi auxiliar no diagnóstico da instabilidade atlantoaxial, tendo em vista a 

subjetividade da avaliação radiográfica, onde comumente observa-se, sem parâmetro de comparação, o deslocamento 

dorsal do processo odontóide e do corpo do áxis em direção ao canal vertebral, e principalmente o aumento na distância 

entre o arco dorsal do atlas e o processo espinhoso do áxis (WHEELER & SHARP, 1999; KEALY & MCALLISTER, 

2005; FERNÁNDEZ & BERNARDINI, 2010). Seim (2008) descreve que o achado radiográfico primário é o aumento 

da distância entre o arco dorsal do atlas e o processo espinhoso dorsal do áxis, onde um espaço de mais de 4 a 5 mm 

entre a lâmina de C1 e a espinha dorsal de C2 geralmente permite estabelecer o diagnóstico em um cão de raça pequena. 

Apesar da descrição de valores numéricos por Seim (2008), estes são imprecisos, frente a grande variabilidade de 

tamanho dos cães, mantendo-se assim a subjetividade. 

Outros estudos envolvendo correlação de estruturas anatômicas têm sido desenvolvidos com o intuito de aumentar a 

acurácia e diminuir a subjetividade da avaliação radiográfica de diferentes afecções em cães, como o “Vertebral Heart 

Scale System” ou tamanho do coração em relação à unidade de vértebra torácica para a detecção do aumento 

generalizado do coração (BUCHANAN & BÜCHELER, 1995); o índice de distração, obtido pelo método PennHip, 

para detecção de displasia coxofemoral em cães jovens (SMITH et al., 1990); o tamanho dos rins com referência a 

segunda vértebra lombar (DiBARTOLA, 2004), e a subluxação dorsolateral da articulação coxofemoral levando em 

consideração a laxidão articular (FARESE et al., 1998). 

Quanto a realização das radiografias sem anestesia dos animais, Lorenz e Kornegay (2006) e Fernández e Bernardini 

(2010) recomendam que em animais com esta afecção, essas sejam realizadas com o animal acordado, pois cães 

anestesiados não mantêm a tensão muscular cervical, o que aumenta a possibilidade de flexão do pescoço e grave 

compressão da medula espinhal, logo, se na situação patológica não se recomenda anestesia, no presente estudo 

seguimos a mesma recomendação evitando que o relaxamento da musculatura cervical comprometesse os resultados. 

As mensurações dos parâmetros anatômicos do atlas, áxis e terceira vértebra cervical foram avaliadas através da 

correlação de Pearson, onde o parâmetro anatômico de maior correlação com a distância atlantoaxial foi o comprimento 

do processo espinhoso do áxis (r = 0,6005). 

A fórmula utilizada (CCD = MDAA ÷ CPEA) foi desenvolvida com o propósito de determinar o índice de 

normalidade da distância atlantoaxial através de um coeficiente de correlação, de forma que variáveis como peso, 

tamanho e raça fossem anuladas. Diante da utilização do comprimento do processo espinhoso na fórmula CCD se 

obteve valor de índice de normalidade médio de 0,06 e desvio padrão de 0,02 nas radiografias em projeção lateral com 

90 graus de flexão. 

A projeção lateral com 90 graus de flexão foi escolhida para obtenção dos resultados considerando que diante da 

instabilidade atlantoaxial a flexão excessiva poderia resultar em maior compressão medular exacerbando os déficits 

neurológicos, com possibilidade de paralisia respiratória e óbito (LECOUTEUR & CHILD, 2004; SEIM, 2008). 

Estatisticamente as flexões de 90 e 45 graus foram consideradas significativas (P<0,0001), o que reforça o cuidado 

quanto à manipulação com flexão excessiva e a não realização de sedação em pacientes que apresentem a afecção; 

quanto a avaliação dos índices obtidos nas três raças, esses não diferiram significativamente (P = 0,7366), demonstrando 

que não há necessidade de determinação de um índice de normalidade atlantoaxial para cada uma das raças estudadas. 

Baseado nos resultados obtidos neste estudo sugerimos para cães de raças toy, a utilização da distância atlantoaxial 

em 90 graus de flexão e do comprimento do processo espinhoso do áxis para obtenção de índice de normalidade da 

distância atlantoaxial através da fórmula de coeficiente de correlação dimensional, com valor médio de 0,06 e limite 

máximo de 0,10. 
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Figura 1. Desenho esquemático do posicionamento dos animais para obtenção das radiografias da coluna cervical nas projeções 

lateral com 90 graus (a) e 45 graus de flexão (b). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  ● (amarelo) = Menor distância entre o arco dorsal do atlas e a borda crânio-ventral do processo espinhoso do áxis (MDAA) 

● (verde claro) = Comprimento do processo espinhoso do áxis (CPEA) 

● (violeta) = Comprimento do arco dorsal do atlas (CADA) 

● (laranja) = Altura do canal vertebral caudal do áxis (ACVA) 

● (azul claro) = Altura da porção caudal do corpo vertebral do áxis (APCCVA) 

● (azul escuro) = Comprimento da porção dorsal do corpo da terceira vértebra cervical (CC3) 

● (verde escuro) = Largura da porção cranial do corpo do áxis (LCA) 

● (vermelho) = Largura do atlas (LA) 
 

Figura 2. Imagens radiográficas com representação ilustrativa das áreas mensuradas nas projeções lateral com 90 graus de flexão (a) 

e ventro-dorsal (b). 
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