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RESUMO
Introdução: As malformações da junção craniovertebral são patologias frequentes no nordeste brasileiro, predominando a impressão
basilar (IB) e a malformação de Chiari (MC), por vezes associadas à siringomielia (SM). Objetivo: Analisar a prevalência, o padrão de
cefaleia e os fatores associados em 65 casos de IB e MC operados entre os anos de 1994 e 2015. Método: Trata-se de um estudo retrospectivo
realizado a partir da análise de prontuários médicos de pacientes diagnosticados com malformações da junção craniovertebral por meio
de ressonância magnética e cujo quadro clínico refratário era indicativo de cirurgia. A amostra foi composta por pacientes operados
pela mesma equipe neurocirúrgica no município de João Pessoa, Paraíba, Brasil, entre agosto de 1994 e maio de 2015. Tabularam-se os
dados relacionados ao padrão e prevalência de cefaleia, além de seus fatores associados. A inserção, processamento e análise dos dados
obtidos foi efetuada por meio do software estatístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 21.0. Resultados: A amostra
final foi composta por 65 pacientes. Observamos que 29 deles (44,6%) eram portadores de IB e MC, 26 (40%) eram portadores de IB, MC
e SM, sete, apenas IB, dois, somente MC e em um paciente a associação de MC e SM. Do total de pacientes, 32 (49,2%) apresentavam
cefaleia e 43 (66,1%) dor nucal. Houve presença de braquicefalia em 44 casos (67,7%) e brevis collis em 42 (64,6%). Quando cruzadas
as variáveis cefaleia, dor nucal, braquicefalia e brevis collis, observamos presença em 9 pacientes (31%) do grupo que possuía IB
e MC, e em 8 (30,8%) do grupo com IB, MC e SM. Conclusão: Diante dos resultados, recomendamos que para todos os pacientes
portadores de cefaleia e dor nucal advindos de regiões em que epidemiologicamente as malformações da junção craniovertebral são
frequentes, excluindo-se cefaleia tensional, sejam levantadas a hipótese diagnóstica de IB ou MC, principalmente quando apresentarem
alterações no exame físico, como braquicefalia e brevis collis. Neste estudo, ressaltamos a relevância de se evitar a falha diagnóstica ou
o diagnóstico tardio em pacientes sintomáticos, realizando-se tratamento cirúrgico oportuno nos que apresentam sintomas refratários e
incapacitantes ou déficit neurológico, prevenindo sequelas permanentes.
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ABSTRACT
Introduction: Craniovertebral junction malformations are frequent pathologies in northeastern Brazil, predominating basilar
impression (BI) and Chiari malformation (CM), sometimes associated with syringomyelia (SM). Objective: To analyze the prevalence,
headache pattern and associated factors in 65 cases of BI and CM operated between 1994 and 2015. Method: This is a retrospective
study based on the analysis of medical records of patients diagnosed with craniovertebral junction malformations by magnetic
resonance imaging and whose refractory clinical condition was indicative of surgery. The sample consisted of patients operated on by
the same neurosurgical team in the city of João Pessoa, Paraíba, Brazil, from August 1994 to May 2015. Data related to the pattern and
prevalence of headache were tabulated along with their associated factors. Data were processed and analyzed using statistical software
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 21.0. Results: Final sample consisted of 65 patients. In 29 of them (44.6%) were
noted BI and CM; 26 (40%) with BI, CM and SM; seven with BI only; two with CM only; and in one patient CM and SM. From all
patients, 32 (49.2%) had headache and 43 (66.1%) nuchal pain. Brachycephaly was present in 44 cases (67.7%) and brevis collis in 42
(64.6%). After crossing the variables headache, nuchal pain, brachycephaly and brevis collis, we observed that they were present in 9
patients (31%) of the BI and CM group, and 8 (30.8%) of the BI, CM and SM. Conclusion: In view of the results, our recommendation is
to be considered for the diagnosis of BI or CM, especially when physical examination is suggestive, such as when there is brachycephaly
and brevis collis in patients with headache and nuchal pain from regions where the abnormalities of the craniovertebral junction are
epidemiologically frequent, excluding tension headache. In this study, we emphasize the importance of avoiding diagnostic failure or
late diagnosis in symptomatic patients, undergoing surgical treatment in a timely manner for the ones with refractory and incapacitating
symptoms or neurological deficit, preventing permanent sequelae.
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Introdução
A junção craniovertebral (JCV) é o complexo anatomofuncional que envolve o forame magno, sendo composta
pelo osso occipital, primeira e segunda vértebras cervicais,
ligamentos importantes e outros tecidos. A impressão basilar,
malformação de Chiari e a siringomielia correspondem às
neurodisplasias que estão mais frequentemente relacionadas
com as malformações da JCV. Além disso, tem sido descrita
na literatura a presença importante dessas patologias no
nordeste do Brasil, apresentando uma maior incidência e,
consequentemente maior prevalência entre 30 e 50 anos de
idade, sendo rara em crianças1-3.
Síndromes clínicas diversas, isoladas ou combinadas podem
estar presentes, tais como síndrome piramidal, síndrome
dos nervos intracranianos, síndromes sensitivas superficial
e profunda, cerebelar, de hipertensão intracraniana, bulbar,
medular e de insuficiência vertebrobasilar, dependendo da
estrutura ou conjunto delas que foram acometidos pelo efeito
compressivo4-6.
A suspeita do diagnóstico de IB deve ser aventada em
pacientes com alterações no exame neurológico; em especial,
relacionadas ao acometimento das estruturas anatômicas da
fossa posterior, como alterações dos pares cranianos baixos
(disfagia, disfonia, rouquidão), cefaleia, disestesias do sistema
superficial e profundo, vertigens, síncopes e outras queixas. Na
inspeção pode-se avaliar a possibilidade de IB em um paciente
com brevis collis, braquicefalia, implantação baixa dos cabelos
e hipertelorismo características prevalentes nestes pacientes,
especialmente a primeira alteração no biotipo do indivíduo4,7.
A confirmação do diagnóstico é feita através de exames
de imagem, sendo a ressonância magnética o padrão-ouro
para confirmação da patologia, pois fornece uma melhor
definição das estruturas anatômicas. Onde, além de permitir a
medição dos parâmetros craniométricos de normalidade ainda
fornecem informações sobre o tecido nervoso e presença de
malformações ou nível de comprometimento pela compressão
da fossa posterior1.
Ainda há poucos estudos que abordem os aspectos clínicos
nessas malformações, o que serviu de estímulo para o
desenvolvimento desta pesquisa, com especial interesse
no estudo da impressão basilar, isolada ou associada com
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outras anomalias da JCV. Este trabalho objetiva determinar
a prevalência da cefaleia e dos tipos de cefaleia, assim como
fatores associados, nos portadores de IB e Chiari, da nossa
população.
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diagnóstico confirmado por meio de ressonância magnética
de impressão basilar, apresentando quadro neurológico e que
necessitaram de tratamento cirúrgico para alívio ou resolução
do quadro clínico. A prevalência dos diferentes tipos de
malformações da junção craniovertebral, dentre os 65 casos é
discriminada na Tabela 1.

Tabela 3. Associação de braquicefalia, brevis collis, cefaleia e dor nucal em 65 casos
de malformações craniovertebrais

Tabela 1. Prevalência dos tipos de malformações craniovertebrais em 65 casos

Materiais e métodos
A nossa pesquisa consiste em uma série de casos, tratandose de um estudo retrospectivo. A análise foi realizada nos
pacientes com diagnóstico de malformações da junção
craniovertebral por meio de ressonância magnética e quadro
clínico refratário indicativo de cirurgia. A amostra consiste
em 65 pacientes operados pelo mesmo neurocirurgião no
município de João Pessoa, no período de agosto de 1994 até
maio de 2015. Foram utilizados como critérios de exclusão
da amostra pacientes que não haviam assinado o termo de
consentimento livre e esclarecido e aqueles cujos exames de
imagem descartaram o diagnóstico de malformação da junção
craniovertebral. O projeto foi submetido ao comitê de ética do
Hospital Universitário Lauro Wanderley seguindo as normas
da resolução 196/96 que regulamenta a bioética e pesquisa
envolvendo seres humanos.
A partir disto, a análise dos dados colhidos dos prontuários foi
realizada objetivando-se encontrar o padrão e prevalência de
cefaleia, assim como também fatores associados nesta população
de pacientes. Em posse desses resultados foi determinada a
prevalência, o padrão de cefaleia e qual associação de fatores
fazem suspeitar que o paciente seja portador de malformação
da junção craniovertebral, em especial Impressão Basilar e
Malformação de Chiari. A análise estatística foi efetuada por
meio do software estatístico Statistical Package for Social
Sciences (SPSS) versão 21.0 para inserção, processamento e
análise dos dados obtidos.

Resultados
No período de tempo mencionado e atendendo aos critérios
usados, foram coletados os dados de 65 pacientes com
J Bras Neurocirurg 29 (2): 13 - 17, 2018

Dos 65 casos de malformação da junção craniovertebral
operados, observamos que 45 pacientes (69,2%) apresentaram
melhora do quadro sintomatológico geral. Desses pacientes, 17
(26,2%) permaneceram com o quadro inalterado e 3 (4,6%)
experimentaram uma piora do quadro (Tabela 4).
Dos 65 casos de malformação da junção craniovertebral
operados, observamos que 29 pacientes (44,6%) eram
portadores de IB e MC; 26 (40%) eram portadores de IB, MC
e SM; sete, apenas IB; dois, somente MC e em um paciente a
associação de MC e SM.
Do total de pacientes, 32 (49,2%) apresentavam cefaleia e
43 (66,2%) dor nucal. Dentre aqueles que apresentavam IB
e MC, 12 (41,4%) apresentavam a associação de cefaleia e
dor nucal. Dos 26 pacientes com IB, MC e SM associados,
11 (42,3%) apresentavam a associação de cefaleia e dor
nucal. Considerando todos os portadores de malformações
craniovertebrais, observamos a associação de cefaleia com dor
nucal de 27 pacientes, o que representa 41,5%, mostrando a
elevada prevalência destes sintomas nesse grupo de pacientes.
Os dados estão representados na Tabela 2.
Tabela 2. Prevalência de cefaleia e dor nucal em 65 casos de malformações
craniovertebrais

Observamos, ainda, a presença de braquicefalia em 44 casos
(67,7%) e brevis collis em 42 (64,6%). Quando cruzadas as
variáveis cefaleia, dor nucal, braquicefalia (BQ) e brevis collis
(BC), observamos que estavam presentes em 9 pacientes (31%)
do grupo que possuía IB e MC, e em 8 (30,8%) do grupo com
IB, MC e SM. Associação observada na Tabela 3.
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Tabela 4. Melhora do quadro geral em 65 casos de malformações craniovertebrais
após tratamento cirúrgico

Analisando os sintomas cefaleia e dor nucal, após a cirurgia
descompressiva, observamos que 3 (9,37%) dos pacientes que
apresentavam cefaleia evoluíram com melhora. Em relação
à dor nucal, houve melhora dos sintomas em 13 (30,23%)
pacientes. Dos pacientes que apresentavam a concomitância
dos sintomas cefaleia e dor nucal, houve resposta satisfatória
em 16 (66,6%) dos casos operados (Tabela 5).
Tabela 5. Convelescença da cefaleia e dor nucal em 65 casos de malformações
craniovertebrais após tratamento cirúrgico

Discussão
As malformações craniovertebrais mais frequentes, e que
apresentam relevância clínica são constituídas por IB, MC e
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siringomielia3.
Uma das primeiras descrições a qual se tem relato histórico
de impressão basilar em crianças foi feita por Cleland et al.8,
em 1883, por meio de estudos necroscópicos de 9 crianças,
observando que o tronco cerebral era alongado e que o quarto
ventrículo se estendia ao interior do canal cervical. Chiari,
em 18919, observou que as tonsilas cerebelares se achavam
localizadas no canal cervical e descreveu o caso de uma
criança de 6 meses de idade, na qual a ponte, bulbo e quarto
ventrículo cervical se achavam no interior do canal raquidiano,
alcançando a quinta vértebra cervical. Arnold et al.10, 1894,
descreveram um caso de mielomeningocele lombossacra em
uma criança prematura, em que porções do cerebelo desciam
em direção caudal, alcançando a porção média da coluna
cervical1,6,11.
A IB pode ser primária, que é uma neurodisplasia causada
por um desenvolvimento anormal do neuroesqueleto do axis,
sendo frequentemente associada a outras anomalias congênitas
tais como assimilação do atlas, síndrome de Klippel – Feil,
deformidade de Sprengel, malformação de Chiari e platibasia.
A forma secundária é causada por afecções ósseas diversas,
como osteomalácia, osteogênese imperfeita, doença de Paget,
displasia fibrosa e osteoporose2,11.
O predomínio de pacientes com IB e MC, isoladamente ou em
associação, entre si e com siringomielia, está de acordo com os
dados encontrados na literatura, reafirmando o achado de que a
IB é uma patologia frequente no nordeste brasileiro.
A prevalência de cefaleia em nossa casuística está em
concordância com os dados disponíveis na literatura. Silva et
al.3 relataram, em 2011, em uma casuística de 95 casos, dor nucal
e cefaleia como dois dos sintomas mais comuns em portadores
de MC e siringomielia, com uma prevalência de 67,4% e
44,2%, respectivamente. Em nossa amostra de 65 pacientes a
prevalência de dor nucal e cefaleia foi, respectivamente, 66,2%
e 49,2%, tornando a cefaleia e dor nucal os principais sintomas
referidos por estes pacientes.
Na maior parte das vezes os sinais e sintomas são desencadeados
por um aumento da pressão intracraniana (PIC). O início da
cefaleia, muitas vezes tem como fator precipitante o espirro,
esforço e até mesmo o riso12.

sinais e sintomas comentados, a ressonância magnética (RM)
teria importância no diagnóstico precoce.
A cefaleia e dor nucal, por serem sintomas frequentes em
pacientes com malformações da JCV, devem servir de sinais
de alerta, principalmente quando associadas, pois como
mostramos neste estudo, esses dois sintomas estão presentes
em 41,5% da nossa casuística. A presença de outros achados,
como braquicefalia e brevis collis associados a dor nucal e
cefaleia é relativamente frequente nesta população, devendo
ser confirmada com RM. Em nosso estudo foram observados
31% dos pacientes com estas anomalias concomitantes.
O tratamento utilizado pela maioria dos autores consiste na
descompressão cirúrgica, realizando-se craniectomia occipital
inferior e laminectomia cervical alta. Foi possível observar
que nos estudos de Kecht13, em 1932, houve uma melhora
dos sintomas dos pacientes, após cirurgia. Ebenius14 publicou
alguns dos seus casos, considerando que o único tratamento
possível seria por cirurgia descompressiva, referindo não ser
esperada uma grande melhora, principalmente nos casos mais
avançados e pior prognóstico. Na nossa casuística foi possível
observar alívio dos sintomas em 20 (44,9%) dos pacientes
que tinham o diagnóstico de IB e MC. Dos que possuem a
concomitância de IB, MC e SM, 19 (42,4%) experimentaram
melhora do quadro. Apenas 3 (4,6%) pacientes pioraram após
o tratamento cirúrgico, tratando-se de degeneração cerebelar
diagnosticada nos anos subsequentes. Dos casos relacionados
a IB, o quadro permaneceu inalterado em 2 (11,7%) pacientes.
Os autores atribuem os sintomas inalterados às dificuldades
técnicas, impostas pela craniectomia na junção craniovertebral,
com limitação da abertura do forame magno e laminectomia
cervical alta.
É importante salientar que a cefaleia causada por estas
malformações deve ser diferenciada de outros tipos de
cefaleia, como a tensional. A cefaleia das mal formações
é tipicamente induzida pelo esforço, devendo-se sempre
suspeitar de malformações da JCV nesses casos, após descartar
cefaleia tensional, principalmente se associada a dor nucal,
braquicefalia e brevis collis.

Não encontramos na literatura estudos que unam todas as
variáveis analisadas no presente estudo. De acordo com os
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Conclusão
A cefaleia e a dor nucal são sintomas frequentes nos portadores
de IB e/ou MC, recomendando-se investigação diagnóstica em
áreas onde epidemiologicamente as malformações da junção
craniovertebral são frequentes. A braquicefalia e o brevis collis
estão associados a maior especificidade clínica, justificando
a utilização de RM para um auxílio diagnóstico criterioso.
Ressaltamos a importância de se evitar a falha diagnóstica ou
o diagnóstico tardio em pacientes sintomáticos, instituindo-se
tratamento cirúrgico adequado para os que possuem sintomas
refratários e incapacitantes ou déficit neurológico, a fim de
prevenir sequelas permanentes decorrentes da compressão
crônica das estruturas nervosas adjacentes à junção
craniovertebral.
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