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INTRODUÇÃO/OBJETIVOS: O tratamento cirúrgico da mal formação de Chiari é ainda controverso 
especialmente em pacientes com Siringomielia. Vários acessos cirúrgicos têm sido descritos dentre os 
quais, descompressão óssea com craniectomia suboccipital e laminectomia de C1 sem e com duraplastia, 
siringostomia e derivação da cavidade siringomiélica para o espaço subaracnóideo. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS: Neste estudo mostrar-se-á a evolução clinica e radiológica em 20 pacientes com 
Siringomielia e malformação de Chiari tipo1 que foram  submetidos  a técnica cirúrgica  de descompressão 
óssea da fossa posterior, tonsilectomia cerebelar  através de coagulação bipolar sob magnificação cirúrgica 
e duraplastia no período de 01/04/2004 a 30/06/2008, sendo que um  paciente que no pré operatório 
apresentou melhora da sintomatologia sob tração cervical, procedeu-se a fixação occipitocervical. Os 
autores analisaram uma tabela de sinais e sintomas no pré operatório e no seguimento pós operatório com 
três meses, seis meses e um ano. 
 
RESULTADOS: : 18 pacientes apresentaram melhora de 1 ou mais sintomas, 1 paciente manteve –se 
inalterado em seus sinais e sintomas e 1 paciente foi a óbito no terceiro pós operatório por parada 
respiratória súbita quando dormia e já tinha sido transferido da unidade de tratamento intensivo para 
enfermaria.  
Houve diminuição acentuada da cavidade siringomiélica no exame de ressonância nuclear  em 11 de 19 
pacientes. 
Como complicação tivemos: Pseudomeningocele em 04 pacientes, sendo que em apenas 01 houve 
necessidade de uma nova intervenção , 01 caso de fístula liquorica que se fez necessário uma nova cirurgia 
para corrigi-la , 01 caso de síndrome da maldição de Ondina, em uma paciente que já apresentava apneia 
do sono no pré operatório, sendo necessário a realização de uma traqueotomia e colocação de ventilação 
mecânica quando dormia,  resolvendo-se em 05 meses e um óbito no terceiro PO, por provável síndrome da 
maldição de Ondina. 
 
CONCLUSÕES:A técnica cirúrgica de tonsilectomia por coagulação bipolar e liberação do quarto ventrículo 
seguida de duraplastia na mal formação de Chiari associada a Siringomielia, mostra-se uma boa técnica  e 
com complicações aceitáveis, quando realizada sob magnificação cirúrgica. 
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