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Introdução/Objetivos: 
As fraturas de processo odontóide são lesões da coluna cervical alta, perfazendo cerca de 10-15% das 
fraturas de coluna cervical e que representam alta morbidade e mortalidade, acarretando grandes perdas 
sociais devido ao alto grau de incapacidade que este tipo de lesão traduz. Teos como objetivo relatar um 
caso de uma paciente feminina com diagnóstico de fratura de processo odontóide do tipo II, a qual fora 
submetida à correção cirúrgica por parafuso de processo odontóide por via anterior e relatar o resultado 
pós-operatório. 
 
 
Materiais e Métodos: 
Paciente S.P.O.D., feminina, branca, de 60 anos de idade, vítima de acidente automobilístico, apresentando 
paresia (Grau III) em membro superior direito, assim como dor à palpação de coluna cervical alta. Obteve-se 
diagnóstico de fratura de processo odontóide, do tipo II, segundo classificação de Anderson e D’Alonzo. 
A paciente foi submetida a tratamento cirúrgico com parafuso de processo odontóide por via anterior, com 
retorno em trinta dias para reavaliação e com uso de colar cervical do tipo Philadelphia a ser usado por 12 
semanas. 
Em consulta de retorno, a paciente apresentava melhora da força muscular de membro superior esquerdo, 
com melhoria de sua qualidade de vida em relação ao período pós-trauma e pós-procedimento cirúrgico. 
 
 
Resultados: 
As fraturas de processo odontóide são lesões geralmente traumáticas de grande cinética, associadas a 
deslocamento anterior decorrentes a mecanismo de flexão, salvo em pessoas com mais de 70 anos de 
idade. O diagnóstico da paciente foi realizado após exames físico e complementares de radiografia simples 
e tomografia computadorizada de coluna cervical, com tratamento cirúrgico sendo instituído, com bons 
resultados clínico e radiológicos no pós-operatório. 
 
Conclusões: 
As fraturas de processo odontóide são lesões que traduzem grande morbidade e mortalidade, sendo que o 
tratamento cirúrgico com parafuso de processo odontóide por via anterior da paciente em estudo 
apresentou bons resultados clínico e radiológico, com fusão óssea e recuperação funcional adequadas 
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