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RESUMO

A malformação de Chiari é caracterizada pelo deslocamento caudal do cerebelo e pela herniação das amígdalas cerebelares através do forâmen 
magno. A prevalência de malformação de Chiari, definido como hérnia de tonsila, de 3 a 5 mm ou mais, estima-se que estejam na faixa de um por 
mil para um por cada 5.000 indivíduos. Dependendo de quais estruturas são acometidas e de quão grave é a malformação, classificamos em: Tipo 
I, II, III e IV.  O objetivo do estudo foi iIdentificar os diagnósticos de enfermagem de pacientes acometido pela malformação de Arnold Chriari.  
Trata-se de uma revisão de literatura realizada nas bases de dados Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências e Saúde, Literatura 
Internacional em Ciências da Saúde e Base de Dados em Enfermagem no período de fevereiro a abril de 2017. Os critérios de inclusão dos artigos 
presentes nesta revisão foram: artigos publicados em inglês e português, com resumos disponíveis nas bases de dados eletrônicas selecionadas, 
que descrevessem os principais diagnósticos de enfermagem destinados aos pacientes com malformação de Arnold-Chiari. A amostra final da 
revisão foi composta de 8 artigos. De acordo com os estudos, os principais diagnósticos incluem: Padrão respiratório ineficaz a dano 
neuromuscular; Desobstrução ineficaz das vias aéreas; Nutrição desequilibrada; Risco para aspiração relacionada deglutição prejudicada; Risco 
para sufocação relacionada a refluxo alimentar; Risco de infecção relacionada à presença de traqueostomia; Ventilação espontânea prejudicada, 
relacionada à fadiga muscular evidenciada por dispneia. Risco de integralidade da pele prejudicada à mobilização física diminuída. Os resultados 
obtidos neste estudo favorecem o direcionamento da assistência com base no processo de enfermagem, subsidiam estudos similares e conduzem 
os profissionais na elaboração de um plano de cuidados individualizado, levando ao fortalecimento da atenção a pacientes acometidos pela 
malformação de Arnold-Chiari, além de somar na melhoria da qualidade assistencial.

Saúde

Enfermagem
IX Seminário de Pesquisa da Estácio


