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Introdução e objetivos: Para as lesões que envolvem o SNC, como é o caso
da mielomeningocele, as células tronco fetais são potencialmente as mais
indicadas, porém, questões éticas e de biossegurança, tornam seu uso
proibido em muitos países, incluindo o Brasil. A fisioterapia nesses acelera a
diferenciação das células implantadas favorecendo a reabilitação. O estudo
tem por objetivo relatar os resultados obtidos com a terapia de células
tronco associada à reabilitação global em uma criança com
mielomenigocele.

Métodos: Paciente M.M.M dois anos de idade, apresenta mielomeningocele
nível lombar baixo e hidrocefalia. A avaliação inicial por meio de testes de
resistência passiva, palpação, perimetria e avaliação dos dermátomos
revelou tônus, força muscular, trofismo, ADM passiva e sensibilidade
diminuídos nos MMII bilateralmente. Classifica-se como deambulador
domiciliar com auxílio de KAFO e andador. Há 4 meses realizou o
transplante com células-tronco mesenquimais do cordão umbilical de
doadores. Sequencialmente foram realizadas sessões diárias fisioterapia
incluindo cinesioterapia convencional, manobras de estimulação postural,
eletroestimulação, acupuntura, hidroterapia além de terapia ocupacional.

Resultado: A avaliação recente revelou melhoras na sensibilidade tátil,
térmica e dolorosa dos MMII bilateralmente. Discreta movimentação
voluntária dos plantiflexores e dorsiflexores de tornozelos e extensores e
flexores de dedos. Aumento de ADM posterior e melhor alinhamento
biomecânico do MID. Melhora na ativação voluntária e força dos flexores e
adutores de quadril e extensores de joelho. Mais agilidade nas trocas
posturais passando de sentado para de pé com apoio com melhor controle
de cintura pélvica e equilíbrio estático e dinâmico. Melhora na condição
cardiovascular com aumento da resistência à fadiga durante o esforço com
aumento de percurso da marcha de 5 para 12,2 metros sem interrupção.

Discussão e conclusão: Os resultados obtidos revelam que a terapia de
células tronco pode ser considerada como alternativa de tratamento da



mielomeningocele. A associação ao tratamento fisioterapêutico e às demais
terapias evidenciou pequenos ganhos até o momento na recuperação motora
e na independência que espera-se que sejam ampliados com a continuidade
das intervenções. Podemos concluir que a combinação da fisioterapia e da
terapia celular parece acelerar a resposta à reabilitação de pacientes com
esse perfil.
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