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O termo invaginação basilar (IB) foi utilizado por CHAMBERLAIN em 1939 como sinônimo 
de platibasia.  
A invaginação basilar tem sido definida como uma anormalidade congênita caracterizada 
por um prolapso superior da coluna vertebral em direção à base do crânio.  
Os estudos morfometricos da transição craniocervicais tem situado a IB e a malformação 
de Chiari como parte do complexo de malforções mesodérmicas, sendo que a IB se 
constitui no expectro mais intensamente acometido. 
Freqüentemente é associada a outras anormalidades como occipitalização e assimilação 
de vértebras cervicais.  
Malformação de Chiari e siringomielia ocorrem entre 25% a 30% de pacientes com 
invaginação basilar. 
 
GOEL propôs a divisão dos pacientes com invaginação basilar em dois grupos: Grupo I: 
pacientes com invaginação basilar sem Malformação de Chiari associado e a presença de 
invaginação do Dente do Axis através do forame magno, e tipo II,  pacientes com 
invaginação basilar cujo Dente do Axis se localiza 5mm ou mais acima da Linha de 
Chamberlain mas não associada à invaginação do Dente pelo forame magno e se associa 
a Malformação de Chiari. Os resultados cirúrgicos dos dois grupos revelaram que a 
descompressão ventral foi mais adequada no grupo I e descompressão do forame magno 
no grupo II.  A descompressão ventral pela ressecção do Dente do Axis foi o 
procedimento recomendado na maioria dos pacientes do grupo I. Porém , instabilidade foi 
detectada em 3 pacientes do grupo I e 1 paciente do grupo II.  
 
A abordagem ventral para tratamento da IB é associado á alta morbidade. 
Descompressão dorsal isolada para IB é associada a índice de insucesso não 
desprezível.  
 
A redução da IB pode ser feita por tração craniana.Porém há poucos estudos 
descrevendo o tratamento da IB com tração cervical. 
 
Apresentamos o relato de caso de invaginação basilar com utilização de tração cervical e 
artrodese occipito-cervical. 


