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Introdução e objetivos: O prognóstico de deambulação na
Mielomeningocele está intimamente ligado ao nível anatômico da lesão, e a
capacidade de deambulação está ligada à independência e processos
psicológicos de motivação, autoestima e bem-estar. Quando comprometidos,
tais processos podem refletir negativamente nos resultados terapêuticos. O
presente estudo tem por objetivo analisar a qualidade de vida de crianças
portadoras de Mielomeningocele deambuladoras e não deambuladoras.

Métodos: Estudo transversal comparativo no qual 16 crianças foram
avaliadas para caracterização da amostra, e posteriormente por meio do
Inventário da Avaliação Pediátrica (PEDI) com dados referentes a
habilidades funcionais nos domínios do autocuidado, mobilidade e função
social, e por meio dos questionários Autoquestionnaire Qualité de Vie Enfant
Imagé (AUQEI) e Qualiveen na dimensão qualidade de vida geral. A
comparação das médias foi realizada por meio do Teste não paramétrico de
Mann-Whitney para dados categóricos ordinais e independentes, com valor
de significância de 5%.

Resultado: A amostra de conveniência foi dividida em um grupo de crianças
deambuladoras (idade 7,25±1,58, F 62,5%, M 37,5%) e outro grupo de não
deambuladoras (idade 7,50±1,77, F 25% M 75%), de acordo com a
pontuação 0 em itens do domínio da mobilidade no PEDI. Compostos por 8
sujeitos cada e com idade e gênero caracterizados espontaneamente. O
PEDI não demonstrou diferenças significativas em todos os domínios
avaliados, sendo mobilidade (p=0,70), autocuidado (p=0,13) e função social
(p=0,50). A qualidade de vida não apresentou diferença significativa entre
os grupos, sendo AUQEI (p=0,17) e Qualiveen (p=0,57), e mesmo não
havendo diferença entre os grupos, ambos pontuaram acima da nota de
corte.

Discussão e conclusão: A amostra avaliada demonstrou resultados
sugestivos de distribuição possivelmente simétrica relacionada à qualidade
de vida entre os dois grupos. Tal resultado pode ser justificado pela



adaptação da criança à sua locomoção desde o nascimento. Conclui-se que
crianças com Mielomeningocele que deambulam e que são dependentes na
locomoção podem possuir qualidade de vida semelhante e pouco
comprometida.
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