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Introducao: A mielomeningocele, tipo de espinha bífida, caracteriza-se por um deslocamento anterior, tanto de medula espinhal quanto
de meninges, sem o envoltório- o saco tecal, acarretando em uma série de déficits, como, deficiências motoras, sensitivas e de trato
urinário, caracterizada como incontinência urinária nesses pacientes.

Objetivos: Verificar o perfil clínico em crianças com mielomeningocele atendidas em um centro de reabilitação.

Método: Trata-se de um estudo quantitativo, observacional, descritivo e transversal. Compuseram a pesquisa 6 cuidadores de crianças
com diagnóstico de mielomeningocele, atendidas no centro, no setor de fisioterapia infantil, de ambos os sexos, maiores de 18 anos e
com os quais pode-se entrar em contato pessoalmente. Foram coletados nos prontuários os seguintes dados: diagnóstico clínico de
mielomeningocele e alterações urinárias observadas por demais profissionais, bem como exames específicos às questões urológicas.
Além disso, foi aplicado um questionário pré-elaborado pelos pesquisadores para o cuidador responsável de cada criança, com
informações sobre incontinência, dados pessoais, diagnósticos de tipo de incontinência urinária, uso de fraldas, uso de órteses e auxiliares
de locomoção, uso de antibióticos constantes, dados de infecções urinárias, uso de cateter vesical limpo.

Resultados: Foram observadas 6 crianças, com idade média de 22.6 meses. Três possuíam lesão a nível lombar baixa. Prevaleceu-se que
as mães eram as principais cuidadoras. Das crianças, 5 tinham perda urinária espontânea. Em análise interferencial (p=0.05) mostrou
direta correlação entre ITU de repetição e uso de antibioticoterapia pelas mesmas. Houve significante correlação entre IU e ITU.
Correlação entre ITU e uso de CVI teve p=0.12. A média de idade de início de uso do CVI foi de 11.6 meses. Três das cuidadoras não
responder quanto a realização do Estudo Urodinâmico.

Conclusão: Foi evidente a condição de incontinência urinária e bexiga neurogênica na Mielomeningocele. É necessário que os
especialistas que acompanham continuamente os pacientes, possam esclarecer os cuidadores, para que estes tenham entendimento acerca
da patologia de suas crianças, o que interfere diretamente no prognóstico e tratamento das mesmas."
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