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Resumo 

Introdução: Existem quatro tipos de malformação de Chiari. A espinha bífida é 

comumente associada a outras anormalidades do encéfalo, incluindo a 

mielomeningocele, que pode levar à hidrocefalia e malformação de Arnold-Chiari tipo 

II. Esse tipo de malformação apresenta-se com maior severidade em recém-nascidos e 

lactentes. Entre as manifestações clínicas mais frequentes está a disfagia, que pode ser 

percebida em pacientes portadores de Chiari tipo II de qualquer idade. Objetivo: 

Descrever a malformação de Arnold Chiari tipo II e suas consequências na disfagia 

infantil. Métodos: O estudo realizado foi do tipo revisão bibliográfica, onde as buscas 

foram realizadas nas seguintes bases de dados: sites, livros e artigos nacionais da 

internet,  publicados no período de 1998 a 2015. Discussão: Os estudos encontrados 

apontam que recém-nascidos com malformação de Chiari tipo II podem apresentar 

sintomas como dificuldade de alimentação caracterizada por mamada prolongada e 

ineficaz, engasgo, tosse, náusea, regurgitação, refluxo faringonasal, baixo ganho de peso 

e aspiração de líquidos. Em crianças percebe-se o aumento da sensibilidade intraoral, 

dificuldade de deglutir e recusa alimentar. Conclusão: Observou-se pelas publicações 

analisadas que podem ocorrer casos de disfagia tanto em recém-nascidos quanto em 

crianças portadores de mielomeningocele e/ou malformação de Chiari tipo II. Poucos 

artigos foram encontrados relacionados ao tema, e devido a essa grande carência de 

estudos e material, sugere-se que mais pesquisas e relatos de casos sejam publicados 

sobre o a correlação entre a Malformação de Chiari II e a disfagia. 

  

Descritores: disfagia, mielomeningocele, malformação de Chiari do tipo II, 

malformação de Arnold-Chiari, hidrocefalia 

 Abstract  

Introduction: There are four types of Chiari malformation. Spina bifida is commonly 

associated with other abnormalities of the brain, including myelomeningocele, which 

can lead to hydrocephalus and Arnold-Chiari type II malformation. This type of 

malformation presents with greater severity in newborns and infants. Among the most 

frequent clinical manifestations is dysphagia, which can be perceived in patients with 

Chiari type II of any age. Objective: To describe Arnold Chiari type II malformation 

and its consequences in childhood dysphagia. Methods: The study was a 

bibliographical review, where the searches were carried out in the following databases: 
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websites, books and national articles published in the period 1998 to 2015. Discussion: 

The studies found that newborns with Chiari type II malformation may present with 

symptoms such as feeding difficulty characterized by prolonged and ineffective feeding, 

choking, coughing, nausea, regurgitation, pharyngonasal reflux, low weight gain and 

aspiration of liquids. In children, an increase in intraoral sensitivity, difficulty in 

swallowing and refusal of food is noticed. Conclusion: It has been observed from the 

analyzed publications that cases of dysphagia can occur in both neonates and children 

with myelomeningocele and / or Chiari type II malformation. Few articles have been 

found related to the topic, and due to this great lack of studies and material, it is 

suggested that more research and case reports be published on the correlation between 

Chiari II malformation and dysphagia. 

Keywords: dysphagia, myelomeningocele, Chiari malformation type II, Arnold-Chiari 

malformation, hydrocephalus 
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Introdução 

A malformação de Chiari do tipo II (MChII) é uma das quatro herniações 

cerebelares descritas em 1883 por Cleland, e posteriormente por Chiari em 1891 e 

19861.  

Em 1894, três anos após a publicação original de Chiari, Arnold descreveu o 

caso de uma criança com disrafismo espinhal e hidrocefalia, similar ao tipo II descrito 

por Chiari. Em 1907 Schwalbe e Greding, alunos de Arnold, adicionaram o termo 

Arnold para o tipo II, originando o nome malformação de Arnold Chiari2. 

Conforme a descrição de Chiari, os tipos são: 

Tipo I: Deslocamento caudal das amígdalas cerebelares através do forâmen 

magno, raramente visto abaixo da segunda vertebral cervical, ocasionalmente associada 

a hidrocefalia. 

Tipo II: Protrusão caudal do vermis cerebelar e da porção inferior do tronco 

cerebral (medula oblonga e ponte) no canal espinhal; comumente visto abaixo da 

segunda vértebra cervical; Múltiplas anomalias de fossa posterior e cerebrais associadas 

com a hérnia (mesencéfalo dorsal em forma de "bico", aumento da massa intermédia, 

hipoplasia de tentorium); Hidrocefalia quase sempre presente, frequentemente a 

associada à mielomeningocele. 

Tipo III: Na herniação do cerebelo e tronco encefálico dentro de uma 

meningocele cervical alta. 
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 Tipo IV: Hipoplasia severa ou aplasia de cerebelo, associada a fossa posterior 

com pequeno tamanho1,2,3. 

A mielomeningocele, forma mais comum de espinha bífida, compõe uma série 

de anormalidades congênitas do sistema nervoso central, em que resulta de uma porção 

malformada da medula espinhal, que se exterioriza e fica exposta ao ambiente.  

Geralmente é recoberta por um cisto com ausência de pele íntegra, contendo em seu 

interior líquido céfalo-raquidiano4,5.  

A etiologia da miolomeningocele ainda não está esclarecida, podendo tratar-se 

de um defeito primário da formação da notocorda ou de um defeito na migração dos 

tecidos mesenquimais laterais à coluna7.   

Digno de nota, no entanto, é a associação dessa malformação com a ingestão 

deficiente de ácido fólico por parte da gestante5. 

A espinha bífida é comumente associada a outras anormalidades do encéfalo, 

incluindo a malformação de Arnold-Chiari tipo II e a hidrocefalia, em 80% dos casos4,6.  

A hidrocefalia é um distúrbio na circulação liquórica, que provoca o aumento de 

volume e pressão intraventricular do líquido cefalorraquidiano, levando à dilatação dos 

ventrículos e compressão do tecido nervoso8.  

A MChII pode se manifestar em qualquer idade, sendo a maior severidade em 

recém-nascidos e lactentes, menor que 12 meses de vida, e a melhor resposta ao 

tratamento em crianças maiores e adolescentes1.  

Em crianças com idade inferior a 1 ano, predominam as manifestações 

relacionadas ao comprometimento do bulbo e dos nervos cranianos baixos. As mais 

frequentes manifestações clínicas são: paralisia de cordas vocais, estridor laríngeo, 

dificuldade de sucção/disfagia, apnéia, cianose, pescoço retrovertido e opistótono1. 

A disfagia é um distúrbio da deglutição, com sinais e sintomas específicos, 

caracterizados por alterações em qualquer fase e/ou entre as etapas da dinâmica da 

deglutição, podendo ser congênito ou adquirido após comprometimento neurológico, 

com prejuízo dos aspectos nutricionais, hidratação, função pulmonar e integração social 

do indivíduo9. No caso de comprometimento neurológico, ela é chamada de 

neurogênica, sendo o resultado da compressão do tronco encefálico e nervos cranianos 

baixos, à qual invariavelmente se seguem outros sinais de comprometimento bulbar1. 

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é descrever a malformação de Arnold 

Chiari tipo II e suas consequências na disfagia infantil.  

Métodos 

O estudo realizado foi do tipo revisão bibliográfica, sendo que os descritores 

adotados foram: disfagia, mielomeningocele, malformação de Chiari do tipo II, 

malformação de Arnold-Chiari e hidrocefalia.   
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As buscas foram realizadas nas seguintes bases de dados: sites, livros e artigos 

nacionais da internet, já publicados, no período de 1998 a 2015. 

Discussão e Resultados 

Dentre essas publicações, a de Salomão e colaboradores1 é o que melhor 

correlaciona os sinais e sintomas decorrentes da malformação de Chiari II, com a 

disfagia. Este estudo cita McLone que admite uma porcentagem de 32% dos pacientes 

com mielomeningocele tenham, em algum momento, manifestações relacionadas à 

MChII1. 

A disfagia é definida como a percepção de dificuldade de engolir, podendo 

afetar o trânsito do alimento, desde a cavidade oral até o estômago. Pode ocorrer em 

diferentes faixas etárias, desde os recém nascidos até os idosos, decorrentes de variadas 

condições médicas e até psíquicas10. 

Somente no estudo de Salomão e colaboradores1 foi encontrada relação da 

malformação com a disfagia em recém-nascidos, citando que nesses indivíduos, a 

disfagia oral pode apresentar-se como sucção débil, geralmente causada por 

anormalidades estruturais ou funcionais. As alterações da função faríngea levam à 

dificuldade de alimentação caracterizada por engasgo, tosse, náusea, regurgitação, 

refluxo faringonasal, baixo ganho de peso e aspiração de líquidos11.  

Este tipo de disfagia é a mais comum em recém-nascidos que possuem 

malformação de Chiari II, que podem apresentar, além de dificuldade de ingerir leite 

materno e  demais sintomas já citados, mamada prolongada e ineficaz,  cianose,  sinais 

de asfixia,  perda dos reflexos orofaríngeo e traqueo-brônquico, levando  a pneumonias 

recidivantes1. 

Santos e colaboradores9 relatam que alterações congênitas podem causar disfagia 

tanto a nível central quanto a nível periférico, sendo uma das alterações centrais a 

malformação de Arnold-Chiari. Uma alteração frequentemente vista associada com a 

malformação de Arnold-Chiari é a incoordenação cricofaríngea, que ocorre pelo 

espasmo do músculo cricofaríngeo, impedindo a abertura do esfíncter esofágico 

superior na proporção e no momento adequado, causando disfagia intermitente, 

aspiração e podendo determinar a formação de um divertículo de Zenker9. 

Taricco e Melo12 também mencionam em seus estudos manifestações 

decorrentes da malformação de Chiari, que podem se apresentar como síndrome 

medular, cerebelar ou do tronco encefálico. Esta última, que relaciona-se com Chiari II, 

caracteriza-se por disfonia, dificuldade de deglutição, nistagmo vertiginoso e tonturas12.   

Como já mencionado, há poucos estudos tratando a disfagia como uma das 

manifestações da malformação de Chiari II. Foram encontradas, no entanto, publicações 

relatando casos de disfagia relacionados à mielomeningocele. 

Com base em Silvério e colaboradores13, observações clínicas permitem 

constatar que a recusa alimentar encontra-se presente em crianças que, por conta de uma 

malformação do tubo neural, causando uma falha na fusão dos elementos posteriores da 

medula vertebral, falta de fechamento e displasia na coluna espinhal, conhecida como 
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mielomeningocele. Esta patologia promove um comprometimento sensitivo-motor que 

afeta vários sistemas, podendo vir associada a outras malformações13. 

Silvério e colaboradores14 citam uma avaliação feita por Mathisen e 

colaboradores com vinte crianças portadoras de mielomeningocele, com média de idade 

de seis meses, comparando com um grupo controle de vinte crianças normais. 

Observou-se com base em informações colhidas com as mães, que as crianças com 

mielomeningocele apresentaram mais dificuldades em sugar, deglutir e se posicionar 

durante a alimentação, comparando-se com as crianças do grupo controle14. 

Segundo Bronzeri e colaboradores15 a alimentação infantil é uma função 

importante, fonte de nutrição e hidratação do nosso organismo, imprescindível para a 

manutenção da vida. Além disso, é importante considerar que o crescimento e 

desenvolvimento das estruturas orofaciais dependem de uma alimentação que promova 

a ingestão adequada de consistências e sabores, para assim conduzir à correta 

estruturação dos órgãos fonoarticulatórios e à funcionalidade do sistema 

estomatognático. Há também aspectos afetivos e sociais inseridos na função de 

alimentação, pois ela promove um meio propício para trocas afetivas e linguísticas na 

relação mãe-filho, que se inicia no período de amamentação e continua por todo o 

processo de alimentação15. 

Baseando-se na observação clínica de Silvério e colaboradores13, constata-se que 

a recusa alimentar está comumente presente em crianças com mielomeningocele. No 

estudo em questão foram avaliadas 49 crianças portadoras de mielomeningocele, 21 do 

gênero masculino e 28 do gênero feminino, com idades entre 8 meses e 3 anos, e os 

resultados revelaram que na maioria das crianças ocorre: hipersensibilidade de língua 

(65,3%) e palato (57,8%), presença de náusea e/ou desconforto (73,5%) e recusa 

alimentar (79,6%). O estudo concluiu que os pacientes com mielomeningocele 

apresentam dificuldade alimentar evidente, que se caracteriza principalmente pelo 

aumento da sensibilidade intraoral e pela presença de recusa alimentar. 

Silvério e colaboradores14 publicaram um relato de caso de uma criança de 2 

anos e 3 meses de idade, portadora de mielomeningocele, com queixa de vômitos 

freqüentes para qualquer tipo de alimento ingerido. Após avaliação fonoaudiológica 

clínica da deglutição, foi diagnosticada ocorrência de hiperreatividade oral para 

alimentos mais texturizados. A avaliação videofluoroscópica da deglutição teve como 

conclusão disfagia orofaríngea, sem episódios de aspiração, com importante alteração 

sensorial para alimentos mais consistentes14.  

Verificou-se então que a mielomeningocele pode estar associada com a 

ocorrência de hiperreatividade oral e também de disfagia. 

Conclusão 

Observou-se pelas publicações analisadas que podem ocorrer casos de disfagia 

tanto em recém-nascidos quanto em crianças portadores de mielomeningocele e/ou 

malformação de Chiari tipo II.  

A disfagia pode ser percebida em recém-nascidos pela dificuldade de sucção e 

ingestão de leite materno, mamada prolongada e ineficaz, tosse, regurgitação nasal, 
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cianose e sinais de asfixia, entre outros, e em crianças pelo aumento da sensibilidade 

intraoral, dificuldade de deglutir e recusa alimentar. 

Poucos artigos foram encontrados relacionados ao tema, e devido a essa grande 

carência de estudos e material, sugere-se que mais pesquisas e relatos de casos sejam 

publicados sobre o a correlação entre a Malformação de Chiari II e a disfagia. 

Referências 

 

1. Salomão F, et al. Malformação de Chiari do Tipo II sintomática. Arq. Neuro-

Psiquiatr. vol.56 n.1 São Paulo Mar. 1998. [acesso em 29 Out 2016] Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X1998000100016 

2. Werneck EMC, et al. Treinamento respiratório em paciente com mal formação de 

Chiari tipo I: relato de caso. Rev Neurocienc 2010;18(1):28-35. [acesso em 29 Out 

2016]. Disponível em: 

http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2010/RN1801/310%20relato%20de%2

0caso.pdf 

3. Moro ERP, et al. Mal formação de Chiari tipo I: relato de dois casos com 

apresentações clínicas pouco usuais. Arq Neuropsiquiatr 1999;57(3-A):666-71. [acesso 

em 29 Out 2016]. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X1999000400021 

4 . Pereira ELR, et al. Epidemiologia de pacientes com malformação de Chiari II 

internados no Hospital Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. Rev. Para. 

Med. v.21 n.2.  Belém jun. 2007. [acesso em 30 Out 2016]. Disponível em: 

http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

59072007000200003 

5 . Sociedade Brasileira de Neuropediatria. Espinha bífida e mielomeningocele. 2002.  

[acesso em 29 Out 2016]. Disponível1em: 

http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame.asp?cod_noticia=71

7 

6. Santos, CMT, Santos EAS, Monteiro JTS. Reabilitação na miolomeningocele. Rev. 

Grupo editorial Moreira Jr. jul 2005.   518-520. [acesso em 29 Out 2016]. Disponível 

em: http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=3670 

7. Sbragia L, et al. Evolução de 58 fetos com meningomielocele e o potencial de reparo 

intra-útero. Rev. Neuropsiquiatr 2004;62(2-B):487-491. [acesso em 29 Out 2016].  

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0004-

282X2004000300020&script=sci_abstract&tlng=pt 

8. Muniz NTA, Paiva MLF, Araújo LI. Atuação Fonoaudiológica na hidrocefalia 

congênita com derivação ventrículo peritoneal: relato de caso. Rev. CEFAC [online]. 

2015, vol.17, n.4, pp.1351-1354. [acesso em 30 Out 2016]. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-

18462015000401351&script=sci_abstract&tlng=pt 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X1998000100016
http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2010/RN1801/310%20relato%20de%20caso.pdf
http://www.revistaneurociencias.com.br/edicoes/2010/RN1801/310%20relato%20de%20caso.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X1999000400021
http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-59072007000200003
http://scielo.iec.pa.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-59072007000200003
http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame.asp?cod_noticia=717
http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_frame.asp?cod_noticia=717
http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=3670
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0004-282X2004000300020&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0004-282X2004000300020&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-18462015000401351&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-18462015000401351&script=sci_abstract&tlng=pt


7 
 

9. Santos DRD, Braga NMA, Silva LR. A disfagia na criança. Rev de Pediatria Baiana. 

Vol.1, n.1. abr/mai/jun 2004. [acesso em 30 Out 2016]. Disponível em: 

http://www.sobape.com.br/revistas/Revista-baiana-de-pediatria-vol-1-n-1-2004.pdf 

10. Jotz GP, Carrara-De-Angelis E, Brandao APB. Tratado da deglutição e disfagia: no 

adulto e na criança. Rio de Janeiro: Revinter, 2009. 61-219. 

11. Botelho MIMR, Silva AA. Avaliação funcional da disfagia de lactentes em UTI 

Neonatal. Rev. Assoc. Med. Bras. vol.49 no.3 São Paulo July/Sept. 2003.  [acesso em 

29 Out 2016]. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302003000300032 

12. Taricco MA, Melo LRS. Estudo retrospectivo de pacientes com malformação de 

Chiari tratados cirurgicamente. Arq. Neuro-Psiquiatr. vol.66 no.2a São 

Paulo June 2008. [acesso em 29 Out 2016]. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2008000200008 

13- Silvério CC, Sant’Anna TP, Oliveira MF. Ocorrência de dificuldade alimentar em 

crianças com mielomeningocele. [acesso em 29 Out 2016]. Disponível em: 

http://www.cefac.br/revista/Artigo%2010%20(pag%2075%20a%2081).pdf 

14. Silvério CC, Sant’Anna TP, Henrique CS. Hipersensibilidade oral na 

mielomeningocele: relato de caso. Rev Fonoaudiologia Brasil. jul/ago/set 2005; 3(1):11. 

[acesso em 29 Out 2016]. Disponível em: 

http://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/revistavol3-julagoset2005.pdf 

 

15. Bronzeri FG, et al. Mielomeningocele e nutrição: proposta de protocolo de 

atendimento. O Mundo da Saúde, São Paulo: 2011;35(2):215-224.  [acesso em 30 Out 

2016]. Disponível em: http://www.saocamilo-sp.br/pdf/mundo_saude/84/215-224.pdf 

Endereço para correspondência:  

Izabel Cristina Barros Dias 

QN 304, CJ. 05, LT. 03 – Apto 303 – Residencial Green Park 

Samambaia Sul – Brasília-DF 

CEP: 72.306-005 

e-mail: bel_diaz@hotmail.com 

 

http://www.sobape.com.br/revistas/Revista-baiana-de-pediatria-vol-1-n-1-2004.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-42302003000300032
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-282X2008000200008
http://www.cefac.br/revista/Artigo%2010%20(pag%2075%20a%2081).pdf
http://www.fonoaudiologia.org.br/publicacoes/revistavol3-julagoset2005.pdf
http://www.saocamilo-sp.br/pdf/mundo_saude/84/215-224.pdf
mailto:bel_diaz@hotmail.com

