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Introducao: A hidrocefalia está associada a 85-90% dos casos de Mielomeningocele (MMC). Estes indivíduos tem maior dificuldade
em áreas cognitivas como memória, atenção e funções executivas. Estas alterações podem acarretar uma maior dificuldade para a
aquisição de marcos da vida adulta (viver sozinho, ter relacionamento afetivo, ter emprego, concluir os estudos).

Objetivos: Analisar o impacto da hidrocefalia na aquisição dos marcos de vida adulta de pacientes com mielomeningocele.

Método: Estudo transversal, através de revisão dos prontuários de 294 pacientes adultos com MMC atendidos em programa de
reabilitação no Centro Internacional de Neurorreabilitação da Rede Sarah de Hospitais, em Brasília-DF. Realizamos análise descritiva
quanto à presença de hidrocefalia, nível de lesão, tipo de locomoção, escolaridade, estado civil, condições de moradia e emprego. Os
indivíduos foram divididos em 2 grupos: MMC com hidrocefalia (grupo 1) e MMC sem hidrocefalia (Grupo 2). As diferenças entre
grupos foram analisadas com teste Qui-Quadrado (p<0.05). O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Instituição.
(CAAE: 73149517.0.0000.0022)

Resultados: Observamos hidrocefalia em 204 indivíduos (69.38%). Encontramos diferenças significativas entre os grupos para nível de
lesão, locomoção, estado civil, moradia e emprego. Não houve diferença significativa para escolaridade. Os indivíduos com hidrocefalia
apresentaram nível de lesão mais alto e maior dificuldade de locomoção, 60.3% deslocavam com cadeira de rodas. No grupo 2, a maioria
deambulava (62.2%). No grupo 1, 82.8% residiam com os pais e apenas 2% eram casados. No grupo 2, 54.5% residiam com os pais e
18.9% eram casados. A maioria do grupo 1 (54.9%) não estava trabalhando e 28.8% do grupo 2 estava trabalhando ou estava aposentado.

Conclusão: A complexidade da MMC aumenta os desafios para independência durante o período de transição da adolescência para a
vida adulta. Nosso estudo aponta que indivíduos com MMC e hidrocefalia apresentam dificuldades maiores. Há necessidade de equipes
especializadas, para abordagem mais integrada e direcionada às novas demandas desta etapa de vida."


	AQUISIÇÃO DE MARCOS DE VIDA ADULTA EM PACIENTES COM MIELOMENINGOCELE COM E SEM HIDROCEFALIA

