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Artrodese com Posicionamento Cirúrgico Pouco
Difundido como Tratamento de Instabilidade
Cervical por Artrite Reumatoide. Relato de Caso
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RESUMO
Apresentação do caso: Paciente com queixa de dispneia e cefaleia occipital à flexão do pescoço diagnosticada com luxação atlantoaxial secundária a AR. Encaminhada para artrodese cervical, sendo realizado posicionamento não usual e técnica cirúrgica de Harms.
Discussão: Afecção de coluna cervical não é um achado incomum em pacientes com artrite reumatoide, mas que ainda apresenta
subdiagnóstico importante, podendo cursar com compressão de estruturas e, assim, gerar os sintomas. Técnica de posicionamento visa
uma melhor visualização intraoperatória dos parafusos, pois no momento de colocá-los é quando há o principal motivo de complicação
da cirurgia, lesão de estruturas adjacentes. Técnica de Harms consiste em uma técnica de fixação C1-C2, sendo utilizado também no
caso em questão de ampliação da fixação de C3 ao osso occipital. Comentários: Evidencia o sucesso de uma cirurgia que costuma
ser evitada como tratamento, utilizando um posicionamento cirúrgico que melhora substancialmente a visibilidade dos parafusos pelo
cirurgião, podendo diminuir consideravelmente as chances de possíveis complicações da cirurgia.
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ABSTRACT
Case presentation: Patient complaining of dyspnea and occipital headache at flexion of the neck, diagnosed with atlanto-axial
dislocation secondary to RA. Forwarded for cervical arthrodesis, being performed an unusual positioning and surgical technique
of Harms. Discussion: Cervical spine affection is not an uncommon finding in patients with rheumatoid arthritis, but it still presents
important underdiagnosis, being able to attend with compression of structures and thus generate the symptoms. Positioning technique
aims a better intraoperative visualization of the screws, because their placement is the moment when occurs the main reason of
complication of the surgery, injury of adjacent structures. Harms technique consists of a C1-C2 fixation technique, also being used
in case of extension of the fixation of C3 to the occipital bone. Comments: It shows the success of a surgery that is usually avoided as
a treatment, using a surgical positioning that substantially improves the visibility of the screws by the surgeon, and can considerably
reduce the chances of possible complications of the surgery.
Key-words: Arthrodesis; Cervical; Atlantoaxial dislocation; Bulb compression; Harms technique; Occipitocervical fixation; Surgical
positioning
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Apresentação do caso
Mulher de 70 anos deu entrada com diagnóstico prévio de artrite
reumatoide (AR) e com queixa principal de cefaleia occipital
e dispneia, sendo observado que essas pioravam quando feita
uma flexão do pescoço. Uma ressonância magnética foi
realizada, sendo observada uma luxação atlanto-axial, que
evoluiu com uma migração superior do processo odontoide,
a qual associada ao clivus de tamanho reduzido e um aumento
do ângulo clivo-canal observados na paciente e progrediu com
compressão da medula espinhal e do tronco encefálico.
A paciente foi encaminhada para cirurgia de artrodese cervical.
No momento do posicionamento, a paciente foi disposta em
decúbito ventral com os ombros para além da mesa cirúrgica.
Para estabilização da cabeça, foi utilizado um fixador de crânio
de três pinos, sendo colocados dois na região temporal direita
e um na região temporal esquerda (Figura 1), e um extensor
do fixador (Figura 2) foi acoplado à mesa, possibilitando
a realização de radiografias com o objetivo de monitorar a
posição dos parafusos no decorrer da cirurgia.

Figura 2. Nessa imagem há a melhor visualização do extensor e do fixador, bem
como do posicionamento da própria paciente para além da mesa cirúrgica.

No ato cirúrgico, iniciou-se com a exposição de C2, C3,
processos articulares de C1 e região caudal do osso occipital,
sendo observada rotação esquerda do atlas e confirmada
compressão medular por migração superior do odontoide.
Com isso, objetivando a descompressão das estruturas, o arco
posterior de C1 foi retirado. Para a fixação das vértebras, com
a finalidade de evitar um maior deslocamento das vértebras
e uma possível nova complicação, foi utilizada uma placa
de titânio fixada ao osso occipital, seguido da inserção de
parafusos na massa lateral de C1, nos pedículos de C2 e nas
massas laterais de C3. Por fim, para conectar as vértebras e
o osso occipital, foram inseridas hastes de titânio moldáveis,
conectando, assim, os parafusos e a placa (Figura 3).

Figura 1. A imagem permite a visualização do posicionamento dos pinos do fixador
e de onde o extensor é acoplado à mesa cirúrgica.

Figura 3. Parafusos já inseridos nas vértebras. Placa no osso occipital e hastes que
os ligam são mostradas. É possível também observar uma rotação de C1.
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O pós-operatório progrediu com melhora do quadro clínico da
paciente, sem infecções ou complicações.

Discussão
A artrite reumatoide (AR) é uma afecção sistêmica que se
caracteriza por uma inflamação crônica, devido a um defeito
do sistema imunológico em diversas articulações, afetando
os constituintes estabilizadores, isto é, ligamentos, ossos e
cartilagem articulares, por um tecido sinovial que apresenta
uma proliferação patológica e excessiva, e um “pannus”
com característica granulomatosa que acaba por promover
uma erosão local 3,6,10,11. Em 17 a 87% dos casos de AR há o
acometimento da coluna cervical, especialmente na sua parcela
mais superior, provavelmente por apresentar maior mobilidade
e quantidade de tecido sinovial. Essa variação percentual
provavelmente se deve ao sub-diagnóstico da afecção cervical
devido ao grande espectro de gravidade, sinais e sintomas
da doença, apresentando, inclusive, um alto percentual de
pacientes assintomáticos, que, assim, requerem uma busca ativa
para o diagnóstico precoce, que melhora consideravelmente
a eficiência do tratamento. Porém, os exames radiológicos
necessários no momento de “check up” do acompanhamento
dos pacientes com AR ainda são pouco requisitados 1,3,10,11.
Quando o comprometimento chega às articulações cervicais,
há um enfraquecimento das estruturas, especialmente na
articulação atlantoaxial (AAA), o que resulta em uma
instabilidade do segmento vertebral. Consequentemente,
aumenta a possibilidade de um deslocamento indevido de uma
das vértebras, o que pode cursar com diminuição da capacidade
de movimentação do paciente, aumento do risco de lesão
da medula espinhal por, por exemplo, um trauma mecânico
ou mesmo uma compressão das estruturas adjacentes, como
nervos, vasos e a medula espinhal 3,10. Com isso, as alterações
mais comumente presentes são: luxação atlanto-axial (LAA),
migração superior do odontoide (MSO) e subluxação subaxial
(SSA), estando as duas primeiras presentes na paciente em
questão. A luxação atlanto-axial ocorre quando há uma lesão
acentuada dos ligamentos da AAA, especialmente o ligamento
transverso do atlas. Assim, quando o paciente movimenta
o pescoço, a tração exercida pelo peso da cabeça afasta C2
de C1, sendo o diagnóstico feito quando há uma distância
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superior a 3mm entre o dente do axis e a fóvea do dente no
atlas, possivelmente evoluindo com uma compressão da
medula espinhal. Posteriormente, com a expansão da erosão
decorrente da AR, a pressão do crânio sobre o axis faz com
que ele desça sobre o atlas, fazendo com que o odontoide
migre superiormente, em direção ao forame magno, podendo
comprimir o tronco encefálico. Já a subluxação subaxial resulta
no comprometimento das articulações abaixo de C2, podendo
ocorrer compressão da medula ou das raízes nervosas 1,3.
Dessa forma, os sinais e sintomas variam bastante, de acordo
com o grau de compressão e comprometimento das estruturas,
secundários à instabilidade, e, devido à progressão gradativa
e silenciosa da doença, muitas vezes a subluxação atlantoaxial se estabelece muitos anos antes de realmente haver uma
mielopatia na região. Entretanto, quando um déficit neurológico
está presente, a condição clínica do paciente costuma se
agravar rapidamente e o prognóstico a piorar, enfatizando a
importância do diagnóstico ser feito o quanto antes, quando a
sintomatologia ainda não está presente 1,11.
A cefaleia occipital presente na paciente é uma queixa comum
nos pacientes afetados e costuma ser o primeiro sintoma
neurológico, sendo causado pela compressão do nervo occipital
maior, denominada “neuralgia de Arnold” 1. Já a dispneia que a
paciente apresenta sugere um grau de acometimento do bulbo,
provavelmente decorrente da MSO, o que torna a afecção
mais preocupante no caso em questão e a necessidade da
intervenção cirúrgica clara, pois com a compressão do tronco
cerebral existe um risco acentuado da paciente progredir com
morte súbita, o que realmente ocorre em muitos casos 1,3.
Outros sintomas que podem estar presentes em pacientes com o
comprometimento cervical da AR são vertigens, distúrbios de
marcha, tetraparesia, hidrocefalia e AVCs isquêmicos 1,3,6,10,11.
A artrodese cervical tem como objetivos a descompressão e a
proteção da medula e do tronco cerebral, aliviando, portanto,
a dor e os sinais e sintomas como um todo, procurando
reestabelecer as funções básicas da região afetada e manter as
estruturas nos seus devidos lugares, por meio da estabilização
das vértebras onde o processo patológico está presente 9,11. Essa
cirurgia ainda é bastante evitada, em detrimento do tratamento
conservador, com drogas antirreumáticas modificadoras de
doença (dmards), por causa da possibilidade de danificação
de estruturas muito importantes. No caso da artrodese atlantoaxial, em especial, pela presença da artéria vertebral, sendo
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necessária bastante cautela no momento de posicionamento
dos parafusos, que devem ser inseridos na vértebra, portanto
havendo um espaço bastante reduzindo para que esse parafuso
não danifique a artéria ou a medula espinhal. Este quadro
ainda é agravado pela penetração da artéria vertebral em
direção ao tronco encefálico pelo forame transverso do atlas,
havendo variações anatômicas do caminho da artéria que
podem comprometer a forma de se colocar os parafusos 10,11.
Entretanto, como já mencionado, inúmeras vezes o diagnóstico
só é feito posterior ao aparecimento dos sintomas, que já sugere
uma evolução maior da doença e, portanto, torna a cirurgia o
tratamento mais apropriado em muitos casos.
O posicionamento, descrito por Mudo et al., pouco difundido,
é uma alternativa para monitorar a fixação dos parafusos no
momento do ato cirúrgico com a utilização de um “arco em
C”, especialmente quando os fixadores de cabeça disponíveis
são radiopacos. Nessa cirurgia o ideal seria instrumentos
radiotransparentes para evitar que o metal atrapalhe no
momento de realização das imagens. Entretanto, esses
instrumentos possuem um elevado custo e, por isso, raramente
são encontrados nos centros cirúrgicos do Brasil.
O posicionamento consiste na utilização de um fixador de três
pinos, dispostos da mesma maneira que a paciente em questão,
juntamente com a utilização de um extensor, que é usualmente
utilizado para cirurgias realizadas em pacientes na posição
semi-sentada, o que permite a entrada do arco cirúrgico para
a realização de imagens na incidência anteroposterior, bem
como, com a rotação do arco em C, em perfil.
Dessa forma, durante cirurgia, nos momentos que os parafusos
estão sendo inseridos, as imagens radiológicas fornecem a
posição exata do instrumental naquele momento, bem como
das estruturas adjacentes, possibilitando ao cirurgião planejar
se continuará a perfuração da vértebra naquela angulação,
observando se o “trajeto” do parafuso não coloca em risco
nenhuma estrutura, ou se há a necessidade de realocação do
instrumental, evitando sequelas decorrentes da cirurgia.
Em relação ao ato cirúrgico propriamente dito, no caso em
questão, foi utilizada a técnica descrita por Harms et al., a
qual se inicia com a exposição da coluna cervical, a partir
do osso occipital até o nível de C3 ou C4, sendo a AAA
considerada o ponto anatômico principal para guiar o cirurgião
sendo, portanto, dissecada. Em seguida, o local de entrada do
parafuso em C1 é exposto, com a retração do gânglio dorsal
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de C2, havendo uma área livre de 1 a 2mm, sendo então essa
região perfurada com uma broca em direção ao arco anterior
do atlas, e um parafuso 3,5mm inserido na massa lateral de C1
bilateralmente. Posteriormente, o pedículo de C2 é demarcado
e a broca é introduzida em uma angulação aproximada de 20°,
em uma direção cefálica e medial, sendo guiada pela superfície
medial e superior da parte interarticular do áxis, e, então,
um parafuso é inserido no local formado, bicorticalmente.
Finalmente, os parafusos são conectados de cada lado por
hastes, mantendo, assim, a união C1-C2. É importante salientar
que no caso em questão o processo descrito em C1 foi também
realizado em C3, sendo inseridos parafusos também nas massas
laterais dessa vértebra, além da fixação de uma placa na parte
mais caudal do osso occipital (Figura 4), aumentando, com isso,
a quantidade de “âncoras” para a AAA e, consequentemente, a
estabilidade da região.

Comentários
Esse relato se faz importante por evidenciar um tratamento
cirúrgico bem-sucedido em uma afecção em que ele é muitas
vezes evitado, sendo utilizado um posicionamento cirúrgico
que influencia nesse sucesso, por evitar injúrias às estruturas
locais, o que é o principal motivo de falha e de possíveis
complicações do tratamento cirúrgico.
Dessa forma, esse relato visa a uma maior disseminação desse
posicionamento, com o objetivo de melhorar a morbidade e
diminuir a mortalidade das artrodeses atlanto-axiais realizadas
nesse país, tornando-o potencialmente mais usual.

Referências
1.

Alcala JMF, Douat D, Pinheiro DL, Kamei DJ, Santos FRM dos,
Silva MB, et al. Alterações radiográficas de coluna cervical em
artrite reumatoide. Rev. Bras. Reumatol. 2013 Oct;53(5): 388393. Doi: 10.1590/S0482-50042013000500004

2.

Amaral DT, Amaral LL, Hernandez Filho G, Puertas E. Avaliação
das relações craniométricas da transição craniovertebral.
Coluna(Columna). 2004;3(2):100-103

3.

Defino HL, de Souza CP. Alterações da coluna cervical em
pacientes portadores de artrite reumatóide. Rev Bras Med.
2003;60(4):206-212

4.

Harms J, Melcher RP. Posterior C1- C2 fusion with polyaxial
J Bras Neurocirurg 29 (2): 13 - 17, 2018

454
Case Report

screw and rod fixation. Spine (Phila Pa 1976). 2001;26(22):24672471
5.

Joaquim AF, Ghizoni E, Rubino PA, Anderle DV, Tedeschi H,
Rhoton AL Jr, de Oliveira E. Lateral mass screw fixation of the
atlas: surgical technique and anatomy. World Neurosurg. 2010
Aug-Sep;74(2-3):359-362. doi: 10.1016/j.wneu.2010.05.010

6.

Kauppi MJ, Barcelos A., da Silva JAP. Cervical complications
of rheumatoid arthritis. Annals of the rheumatic diseases.
2005;64(3):355-358

7.

McCullen GM, Garfin SR. Spine update: cervical spine internal
fixation using screw and screw-plate constructs. Spine (Phila Pa
1976). 2000 Mar 1;25(5):643-652

8.

Mudo ML, Amantéa AV, Cavalheiro S, Joaquim AF. Visualização
radiológica intraoperatória da região occipitocervical e coluna
cervical superior: nota técnica. Coluna/Columna. 2009
June;8(2):197-199. Doi: 10.1590/S1808-18512009000200016

9.

Sousa CMV, Silva LP, Santos C, Silva E, Figueiredo J. Artrodese
Cervical C1-C2 pelas técnicas de Harms e Magerl. Coluna/
Columna. 2010 Sep; 9(3):287-292. Doi: 10.1590/S180818512010000300007

10. Souza CP, Defino HLA. Estudo radiográfico das alterações da
coluna cervical na artrite reumatóide e sua associação com sinais
e sintomas da doença. Acta ortop. bras. 2005;13(1):38-41. Doi:
10.1590/S1413-78522005000100010
11. Wolfs JF, Kloppenburg M, Fehlings MG, van Tulder
MW, Boers M, Peul WC. Neurologic outcome of surgical
and conservative treatment of rheumatoid cervical spine
subluxation: a systematic
review. Arthritis Rheum.
2009 Dec 15;61(12):1743-1752. doi: 10.1002/art.25011

Corresponding Author
Marcus Vinícius Silveira Ellery, MB
Universidade Federal do Ceará, Medicine Course
E-mail: marcuselleryufc@gmail.com

Ellery MVS, Sena AMJ, Mesquita MVT, Rodrigues PGB, Pereira IS, Botelho CV, Pontes ECD, Fermandes LES, Araújo
LPP, Arruda JAM, Arruda AR - Artrodese com Posicionamento Cirúrgico Pouco Difundido como Tratamento de
Instabilidade Cervical por Artrite Reumatoide. Relato de Caso

J Bras Neurocirurg 29 (2): 13 - 17, 2018

