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Introdução e objetivos: Mielomeningocele é uma mal formação congênita
complexa, levando à paralisia e a hidrocefalia. Pacientes com esta condição
apresentam limitações em sua funcionalidade. A cirurgia intrauterina para
correção da MMC iniciou-se em 1997 nos Estados Unidos e em 2003, foram
realizadas seis cirurgias pioneiras no Brasil. O objetivo do estudo foi avaliar
e comparar o desenvolvimento neuromotor em pacientes com MMC
submetidos e não submetidos à cirurgia intrauterina.

Métodos: Aprovado pelo CEP da UNIFESP-EPM, 0864/04.Foram avaliados
13 pacientes com idades entre três anos e meio a seis anos distribuídos em
dois grupos: Grupo A (seis submetidos a cirurgia intrauterina para correção
da mielomeningocele) e Grupo B (sete não submetidos à cirurgia). Avaliou-se
o desenvolvimento neuromotor: o nível anatômico por meio de avaliação de
exames por imagem como radiografia ou ressonância magnética e o nível
motor funcional pela Classificação de Hoffer, avaliou-se também o tipo de
marcha, a necessidade de órteses e a presença da hidrocefalia. O teste do
Qui-Quadrado e o Teste Exato de Fischer foram utilizados para análise
estatística, com significância de 5% (p≤0,05).

Resultado: A função motora apresentou melhora significante, com nível
funcional mais alto em dois ou mais segmentos em relação ao nível
anatômico em todas as crianças do Grupo A e em duas crianças do Grupo B,
com diferença estatística entre os grupos (p<0.05). Cinco crianças do Grupo
A e uma do grupo B eram deambuladoras comunitárias. Somente uma
criança do Grupo A não obteve marcha porque apresentava lesão no
encéfalo perinatal. Duas crianças do Grupo A utilizavam órteses para a
marcha e as outras 3 não necessitavam de auxílio para andar..Quanto a
hidrocefalia, duas crianças do Grupo A necessitaram a colocação de shunt
ventricular já no Grupo B todas necessitaram da válvula.

Discussão e conclusão: Em 2012 o MOMS (Management of
Myelomeningocele Study) publicou os resultados finais de um estudo



multicêntrico desenvolvido desde 1997.Apontaram que o grupo de crianças
que realizaram a cirurgia intrauterina obtiveram um ou mais níveis
funcionais mais altos em relação ao nível anatômico da lesão. Tais achados
também foram observados neste estudo onde todas crianças do Grupo A
também apresentaram níveis funcionais mais altos com melhora da função
motora e menor necessidade de shunts pósnatais.
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