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Introdução

A luxação da articulação atlanto-occipital foi 
descrita pela primeira vez em humanos em 1908 [1] e é 
considerada uma afecção incomum no homem e nos 
animais [1,2,3], no qual a maioria dos casos esta 
associado à morte, sendo raro os relatos de animais que 
sobrevivem ao trauma [2,3].   

Nos poucos casos descritos na literatura, os animais 
foram apresentados devido a acidente com veículos 
automotivos e os sinais clínicos variaram de dor no 
pescoço à coma transitório (devido ao acometimento da 
formação reticular), progredindo para tertraparesia, 
cuja única seqüela foi paresia da língua [2,3]. 

Radiografias laterais são recomendadas para o 
diagnóstico de luxações atlanto-occipitais [4,5]. Se 
existir a suspeita da luxação e o exame radiográfico 
comum não for diagnóstico, recomenda-se a realização 
dos exames tomografia computadorizada (TC) e 
ressonância magnética (RM) [4]. A TC é um excelente 
meio de diagnóstico da luxação atlanto-occipital, pois 
demonstra a orientação espacial da luxação e ainda 
possíveis fraturas não visíveis em radiografias 
convencionais [5]. A RM é útil nesses casos na 
identificação do edema medular e/ou cerebral e 
possíveis hemorragias subaracnóideas, que são comuns 
nesta afecção [1].

Alguns tratamentos foram propostos para esta 
afecção, que variam desde a redução fechada com o 
animal anestesiado, até a redução aberta, com artrodese 
da articulação, associada à banda de tensão entre a 
protuberância occipital e o processo espinhoso do áxis 
[2,3,4,5]. 

O prognóstico dos animais sobreviventes ao trauma 
variou de reservado a favorável, com recuperação 
satisfatória na maioria dos casos [2,3,4,5], embora 
possa ocorrer complicações pós-operatórias graves nas 
cirurgias realizadas nessa região [2,6].

Este trabalho foi realizado com o objetivo de 
descrever um caso de luxação atlanto-occipital 
traumática em um cão, abordando a etiologia, sinais 
clínicos, tratamento e complicações pós-operatórias 

inerentes ao caso, visto a raridade desta afecção na 
medicina veterinária.       

Material e métodos

Foi atendido pelo setor de cirurgia de pequenos 
animais do Hospital Veterinário da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, um cão, sem raça 
definida, macho, de oito anos de idade e pesando 11 
kg, que havia sido atropelado por uma moto há 10 dias. 
Segundo o proprietário, o animal apresentava fortes 
dores no pescoço e não andou mais com os quatro 
membros desde o acidente, sendo o animal levado a 
outro veterinário, que suspeitou de traumatismo crânio-
encefálico, o internou por dois dias e realizou
tratamento com prednisona, furosemida, vitamina E, 
vitamina C e cefalotina (doses não informadas), sem 
melhora do quadro.  No exame clínico, o animal 
encontrava-se em decúbito lateral, sendo observada 
dispnéia, sialorréia intensa, dor cervical grave e 
mucosas hipocoradas, além da presença de carrapatos. 
No exame neurológico foi constatada tetraplegia, 
ausência de propriocepção e reações posturais nos 
quatro membros, espasticidade dos membros torácicos, 
reflexos espinhais normais nos membros torácicos e 
aumentados nos membros pélvicos, com presença do 
reflexo extensor cruzado nos membros pélvicos e 
torácicos; estrabismo ventro-lateral no olho direito, 
diminuição da sensibilidade nasal e dos reflexos de 
deglutição e de retração do globo e hipotônia da língua, 
além atrofia da musculatura cervical (provavelmente de 
origem neurogênica) e hiperpatia na articulação 
atlanto-occipital. Diante dos dados da anamnese e dos 
achados do exame clínico geral e neurológico, 
suspeitou-se de uma lesão neurológica multifocal 
traumática, atingindo a coluna cervical (C1-C5), e 
tronco encefálico (região pontino-bulbar), sendo 
solicitados exame hematológico e radiográfico da 
coluna cervical e articulação atlanto-occipital, nas 
projeções lateral e ventro-dorsal. 



Resultados

O exame hematológico demonstrou anemia 
normocítica e normocrômica, leucocitose com desvio 
neutrofílico nuclear à esquerda, linfopenia e 
trombocitopenia, sendo também a amostra positiva para 
Erlichia canis. No exame radiográfico, foi observado 
deslocamento crânio-dorsal do processo articular do 
atlas em relação ao côndilo occipital direito, 
caracterizando uma luxação unilateral da articulação 
atlanto-occipital (fig. 1). Diante dos achados dos 
exames complementares, o animal foi posto em uma 
superfície rígida, sendo preso com fitas adesivas para 
evitar a movimentação da cabeça e prescrito tratamento 
com doxiciclina (10mg/kg, via oral, a cada 24 horas, 
durante 21 dias) e dimetilsufóxido (1 g/kg a 20%, por 
via endovenosa lenta, a cada 24 horas, durante sete 
dias). Uma semana após o diagnóstico, o animal 
apresentou normalização do quadro hematológico e 
diminuição da dor cervical, porém ainda permanecia 
com os déficits neurológicos, no qual se optou pelo 
tratamento cirúrgico. 

No procedimento cirúrgico, foi realizada a 
abordagem à articulação atlanto-occipital direita por 
meio da modificação da técnica de acesso à articulação 
atlanto-axial, sendo posteriormente realizada a redução 
aberta e estabilização da articulação por meio da 
fixação óssea com fios de nylon de 0,5 mm amarrados 
em figura de oito entre o processo articular do atlas e o 
côndilo do occipital (fig. 2), sendo realizada 
imobilização cervical externa com o pescoço levemente 
flexionado imediatamente após o término do 
procedimento cirúrgico (fig. 3). No pós-operatório 
imediato, o animal apresentava-se dispnéico e 
cianótico, sendo o mesmo mantido em fluido e 
oxigênio terapia pelo resto do dia, onde devido ao 
horário de funcionamento do hospital e proximidade 
com o final de semana, o animal foi encaminhado para 
acompanhamento médico em clínica particular.  No 
pós-operatório foi prescrito cefalexina (30 mg/kg por 
via oral, três vezes ao dia, durante 10 dias), doxiciclina 
(dose já informada), prednisona (1 mg/kg por via oral, 
a cada 12 horas, durante sete dias) e tramadol (1mg/kg, 
via oral, três vezes ao dia, durante quatro dias). Por 
motivos financeiros, o animal não foi internado e dois 
dias após procedimento cirúrgico, foi a óbito em sua 
residência.

Discussão

O diagnóstico de afecção da articulação atlanto-
occipital foi obtido por meio dos dados da anamnese, 
dos achados do exame clínico geral e neurológico e do 
exame radiográfico simples, que foi suficiente para 
confirmar diagnóstico dessa lesão, concordando com os 
relatos de alguns autores [4,5]. No entanto, pela falta 
de recursos, não foi possível avaliar a presença de 
micro-fraturas, edemas ou hemorragias, que são 
visualizadas por meio de exames de TC e RM [1,4,5].  

Os sinais clínicos deste caso foram mais graves que 
os vistos na literatura, onde na maioria das vezes, os 

déficits neurológicos eram leves e transitórios e a única 
seqüela relatada foi paresia de língua devido ao 
acometimento do núcleo do nervo hipoglosso [2,3]. 
Neste animal, houve sério comprometimento da região 
pontino-bulbar do tronco encefálico, que pôde ser 
confirmado pela dispnéia, estrabismo ventro-lateral no 
olho direito, diminuição da sensibilidade nasal, do 
reflexo de deglutição, retração do globo, tônus da 
língua e atrofia da musculatura cervical.     

O trauma que resultou na luxação foi causado por 
uma moto, sendo esta etiologia a única descrita até o 
momento nos relatos em animais, que foi o acidente 
com veículos automotivos [2,3]. 

Não foi encontrado relatos de acesso cirúrgico a 
articulação atlanto-occipital em cães, sendo o acesso 
realizado por meio de modificação da técnica de acesso 
à articulação atlanto-axial descrita por Wheller & 
Sharp [7], não ocorrendo dificuldades na exposição da 
região desejada, concordando com Decamp et al. [2], 
que mencionou que a exposição da articulação atlanto-
occipital não é complicada. 

Mesmo diante do fato da técnica de estabilização 
não estar descrita na literatura, ela se mostrou eficaz na 
estabilização da articulação, que pode ser observado no 
trans-cirúrgico. Estabilidade adicional foi possível 
devido à imobilização externa com o pescoço 
levemente flexionado, seguindo as orientações de 
Steffen et al. [5], que menciona que a imobilização 
externa do pescoço é crucial para o sucesso do 
tratamento. 

O animal foi a óbito dois dias após o 
procedimento cirúrgico, provavelmente devido a 
complicações respiratórias. De acordo com Steffen et 
al. [5], em cirurgias na medula espinhal superior, o 
edema e a hemorragia podem se estender em direção ao 
tronco encefálico, produzindo déficits das funções do 
tronco encefálico (responsável pelo controle das 
funções cardiopulmonares) e nervos cranianos. Dewey 
[6] ainda menciona que no acesso cirúrgico ventral à 
articulação atlanto-axial, ocasionalmente ocorrem 
complicações pós-operatórias envolvendo o sistema 
respiratório. Pelo fato do animal ter ido a óbito em 
casa, não foi possível a realização de necropsia para 
confirmar a Causa mortis.      
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Figura 1. Imagem de radiografia da articulação atlanto-occipital, na projeção lateral, demonstrando deslocamento crânio-dorsal do 
processo articular do atlas (seta preta) em relação ao côndilo occipital direito (seta branca).

Figura 2. Imagem trans-operatória da articulação atlanto-occipital direita abordada por meio da modificação da técnica de acesso à 
articulação atlanto-axial, após a redução aberta e estabilização da articulação por meio da fixação óssea com fios de nylon de 0,5 mm 
amarrados em figura de oito entre o processo articular do atlas e o côndilo do occipital.

Figura 3. Imobilização externa da coluna cervical com o pescoço levemente flexionado, imediatamente após o término do 
procedimento cirúrgico.




