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Introdução

A instabilidade atlantoaxial também descrita como 
subluxação atlantoaxial é uma alteração existente entre 
as duas primeiras vértebras cervicais (atlas e áxis) 
[1,2,3] resultante de trauma ou anormalidades 
congênitas do processo odontóide e/ou ligamentos que 
se estendem sobre a articulação [3,4,5], causando 
deslocamento dorsal e cranial do áxis, e conseqüente 
compressão da porção cervical da medula espinhal e 
das raízes nervosas, gerando dor e deficiências 
neurológicas em graus variáveis, desde ligeira ataxia e 
deficiências proprioceptivas até tetraparesia grave 
[2,5,6].

A movimentação rotacional da cabeça e do atlas 
sobre a coluna vertebral está intimamente 
correlacionada com a articulação atlantoaxial [4,6], 
esta rotação se concentra ao redor do processo 
odontóide [4], que se projeta do áxis, fixando-se ao 
forame vertebral do atlas, atuando como pivô ao redor 
do qual o atlas e a cabeça rotacionam [7].

O diagnóstico da subluxação atlantoaxial é baseado 
geralmente na sintomatologia clínica do animal [4], 
sendo confirmado com base nos achados radiográficos, 
onde na projeção lateral observa-se o 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 [1,2,8]; as projeções 
ventrodorsais com boca aberta e laterais oblíquas 
evidenciam melhor a ausência ou fratura do processo 
odontóide [4,5,9].

Terapias conservativas e cirúrgicas têm sido 
descritas para os casos de instalidade atlantoaxial [4]. 
O tratamento clínico conservativo consiste na restrição 
dos movimentos através do confinamento do paciente 
por um período de três a quatro semanas [5], com 
utilização de colar cervical, mantendo a cabeça e 
pescoço em extensão, e ainda a utilização de 
corticosteróides e/ou analgésicos [1,2,4,5].

Objetivou-se relatar um caso de instabilidade 
atlantoaxial em um cão, enfatizando a resposta ao 
tratamento clínico-conservativo ao qual foi submetido.

Material e métodos

Foi atendido no Hospital Veterinário da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 
um animal da espécie canina, fêmea, da raça Miniatura 
Pincher, três meses de idade, pesando 900 gramas, que 
apresentava dor na região cervical desde o dia anterior 
ao atendimento, sem histórico de trauma. O animal foi 
examinado clinicamente e observou-se enrijecimento 
da musculatura cervical, relutância em flexionar a 
cabeça e dor ao manuseio. Durante o exame 
neurológico foi possível observar discreta ataxia nos 
quatro membros, tetraparesia leve e propriocepção 
diminuída, mais acentuada nos membros posteriores. 

Exame radiográfico da região cervical foi solicitado,
nas projeções lateral e ventro-dorsal, sendo possível 
identificar a existência de subluxação atlantoaxial, e
ausência do processo odontóide.

O tratamento clínico conservativo foi estabelecido 
por um período de dois meses, e consistiu na restrição 
da atividade física do paciente, imobilização do 
pescoço com um colar cervical moldado de acordo com 
a anatomia do animal, confeccionado com couro 
resistente, algodão, tala plástica e atadura; e 
administração de prednisona (1mg/kg) de 12 em 12 
horas, com redução gradativa da dose. 

Resultados e Discussão

A sintomatologia clínica juntamente com os achados 
radiográficos revelaram a existência da subluxação 
atlantoaxial decorrente da agenesia do processo 
odontóide, sendo esta anormalidade congênita uma das 
principais causas da subluxação atlantoaxial [2,3], que 
afeta quase exclusivamente cães das raças “toy” com 
menos de um ano de idade [4].



O quadro de dor aguda aos três meses de idade 
surgiu provavelmente devido a pequeno traumatismo, 
não observado pelo proprietário, onde Shires [4] e 
Nelson e Couto [10] descrevem que diante da agenesia 
ou hipoplasia do processo odontóide, traumatismo 
mínimo pode causar falência dos mecanismos de 
sustentação da articulação devido ao rompimento do 
ligamento atlantoaxial dorsal, pois, mesmo que este 
ligamento encontre-se normal, esta estrutura sofrerá 
enfraquecimento e ruptura, já que atuará sozinho, não 
podendo estabilizar a articulação, resultando na 
compressão da porção cervical da medula espinhal e 
das raízes nervosas, gerando ataxia, tetraparesia e 
deficiências proprioceptivas.

O tratamento conservativo com restrição da 
movimentação, uso do colar cervical, e utilização de 
corticosteróide por dois meses, visou contribuir para 
alívio dos sintomas e estabilização da articulação 
atlantoaxial com consequente formação de tecido 
cicatricial em torno da mesma, como descrito por 
McCarthy et. al. [1] e Shires [4], tentando desta forma, 
poupar o paciente a um procedimento cirúrgico. 
Entretanto, constatou-se que não houve melhora 
significativa após a remoção do colar e suspensão da 
medicação, levando a concordar com Wheeler e Sharp 
[2] e Seim III [5] ao afirmarem que pode ocorrer 
recidiva, principalmente em pacientes com lesões 
congênitas, onde a melhora em geral é transitória e a 
deterioração da condição geralmente ocorre em seguida 
ao retorno às atividades normais, sendo indicado o 
tratamento cirúrgico.
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