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A mechanistic classification of closed, indirect fractures 

and dislocations of the lower Cervical spine. 

1. Compressão-flexão (1 a 5)

2. Compressão vertical (1-3flexão/extensão)

3. Flexão-distração (1-5)

4. Compressão-extensão (1-5)

5. Extensão-distração (1 e 2)

6. Flexão Lateral (1 e 2)

* A intensidade da lesão é graduada em estágios (S), variando de S1 a S5.

Diagramas baseados no artigo publicado por Allen BL, Ferguson RL, Lehmann TR et Al:

Spine 1982; 7: 1-27. 
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Compressão-Flexão 5

(CFS5)

Compressão-Flexão 4

(CFS4)

CFS2 + Traço 

de fratura

Da parte 

ventral do 

corpo 

ao centro e a 

porção 

Sub-condral 

inferior.Fratur

a do bico

Compressão-Flexão3 

(CFS3)

Obliqüidade da 

parte 

anterior do

corpo vertebral e

perda de altura 

anterior

Aparência de “bico” 

da porção antero -

inferior

Compressão-Flexão1

(CFS1)

Compressão-Flexão 2

(CFS2)

Aplanamento

ântero-superior

da margem vertebral

para uma forma mais

arredondada

Deslocamento<3mm 

da borda postero-

inferior do corpo em 

direção ao canal

Lesões ósseas vistas em CFS3+deslocamento da 

porção posterior do fragmento do corpo vertebral em 

direção ao canal Vertebral. O arco vertebral 

permanece caracteristicamente integro.

As facetas articulares estão separadas e há aumento 

da distancia Inter-espinhosa.O deslocamento indica 

que o sistema ligamentar anterior e posterior falharam. 

O fragmento em bico permanece anterior.

A margem postero- inferior da vértebra acima pode 

aproximar da lamina da vértebra subjacente.

Compressão-flexão
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Compressão vertical

O centro é fragmentado. Há 

deslocamento de fragmentos em 

todas direções. A porção posterior do 

corpo vertebral é  fraturada e 

pode estar deslocada para o canal. O 

arco vertebral pode estar Intacto mas 

pode estar grosseiramente destruído 

com lesão do sistema ligamentar 

posterior.

Fratura do platô

superior ou inferior

em taça, central, sem

lesão ligamentar. 

Compressão 

Vertical 1
(VCS1) Fratura de ambos

Platôs, central.

Pode haver traço de fratura

Através do centro

Compressão 

Vertical 2
(VCS2)

Compressão 

Vertical 3
(VCS3)
Tipo flexão tardia

(Late flexion type)

Compressão 

Vertical 4
(VCS4)

Tipo Extensão Tardia

(Late extension type)



w
w

w
.c

iru
rg

ia
d

a
c
o
lu

n
a
v
e
rte

b
ra

l.c
o
m

.b
r

www.cirurgiadacolunavertebral.com.br

Deslocamento 

completo do corpo 

vertebral ou

Vértebra flutuante.

Flexão-distração

Flexão-distração1

(DFS1)
Flexão-distração 2

(DFS2)

Flexão-distração 3

(DFS3)

Flexão-distração4 

(DFS4)

Falência do complexo 

ligamentar anterior:

Subluxação facetaria em 

flexão com grande 

divergência dos processos 

espinhosos. Arredondamento 

do platô da vértebra

Inferior.

Deslocamento facetario 

Unilateral.

Listese rotatória com 

alargamento da articulação 

uncovertebral do lado da 

subluxação e desvio do 

processo espinhoso para o 

mesmo lado. 

Deslocamento 

facetario

bilateral com 50% 

de deslocamento

do corpo vertebral.

Pode haver 

arredondamento do 

platô superior do 

corpo de baixo.
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Compressão-extensão

Fratura linear do 

processo articular 

com listese rotatória

Fratura linear da faceta 

articular, do pedículo e lamina 

resultando na chamada “faceta 

transversa” . 

Listese rotatória pode ocorrer 

mas não é essencial.Quando 

presente é menor que aquela 

vista em lesões DFS2.

Compressão-extensão 1

(CES1)

Compressão-extensão 2 (visão obliqua)

(CES2)

Compressão-extensão 2

(CES2) Compressão-extensão 5

(CES5)
Fratura bilaminar sem 

evidencia de outras 

falências no segmento 

motor. Tipicamente 

ocorrem fraturas

Laminares em níveis 

múltiplos contíguos.

Compressão-extensão 3 e 4

(CES3)

Como não ocorreram na amostra

dos autores, são hipotéticos.

Tipo 3: Fratura do processo 

articular bilateral e “córner”  do 

arco vertebral, pedículos, 

lâminas ou alguma combinação 

bilateral sem deslocamento do 

corpo vertebral.

Tipo 4: Fratura do arco vertebral 

bilateral com deslocamento 

parcial do corpo vertebral 

anteriormente.
Fratura do arco vertebral

Bilateral com deslocamento

anterior.



w
w

w
.c

iru
rg

ia
d

a
c
o
lu

n
a
v
e
rte

b
ra

l.c
o
m

.b
r

www.cirurgiadacolunavertebral.com.br

Extensão-distração

Extensão-distração 1

(DES1)

Extensão-distração 2

(DES2) 

Falência do complexo 

ligamentar anterior

ou fratura transversa do 

“centrum”.

Quando a lesão é ligamentar 

(frequentemente) pode ou 

não haver discreta fratura da 

margem anterior do corpo 

vertebral.

Característica: alargamento 

do espaço discal. Não há 

deslocamento posterior.

Características do

Tipo 1 + falência 

ligamentar posterior

e deslocamento do 

parte posterior do 

Corpo vertebral em 

direção ao canal 

(raramente >3mm).
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Flexão Lateral

Flexão Lateral 1 (LFS1)

AP
Flexão Lateral 1-Perfil (LFS1)

Flexão Lateral 2 (LFS2)

Falência 

Em tensão

Compressão 

assimétrica

do “centrum” + fratura

do arco vertebral no 

lado ipsilateral. Pode 

haver fratura vertical do

“Centrum”

Planigrafias ou 

aquisições especiais

podem revelar 

compressão do 

processo articular ou do 

arco vertebral (córner).

Compressão lateral assimétrica

do centrum e fratura ipsilateral 

do arco com deslocamento

visível na visão em ap ou falência

ligamentar no lado contralateral com

separação dos processos articulares.

Em alguns casos, tanto a compressão

Ipsilateral e ruptura do arco vertebral

contralateral estão presentes.


