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Introducao: A mielomeningocele (MMC) é um defeito no fechamento do canal vertebral com protusão do tecido nervoso. Indivíduos
com MMC apresentam diversas alterações funcionais. Incialmente a reabilitação destas crianças, enfatiza a limitação funcional de
mobilidade como principal objetivo para melhorar a independência funcional.

Objetivos: Verificar longitudinalmente o status de deambulação associada à habilidade funcional de mobilidade de pacientes com
mielomeningocele atendidos na Clínica de Fisioterapia Unimep.

Método: Foi realizado um estudo observacional longitudinal, por meio da análise de prontuários de 8 crianças com MMC (4 meninos e 4
meninas) com média de 13 anos de idade que realizam tratamento fisioterapêutico na clínica de fisioterapia da Unimep. Foram coletadas
informações referente ao sexo, idade, nível neurológico, status de deambulação e escore contínuo do item mobilidade do Inventário de
Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI), por período mínimo de 12 meses. O status de deambulação foi definido de acordo com a
classificação funcional de marcha proposta por Hoffer (1973), onde descreve os deambuladores comunitários, deambuladores
domiciliares, deambuladores não-funcionais (terapêuticos) e não deambuladores. Foi realizado uma análise descritiva do escore contínuo
do item mobilidade da PEDI ao longo dos anos, buscando relacionar com o status de deambulação.

Resultados: Em relação ao nível neurológico, 37,5% são torácico, 12,5% lombar alto e 50% lombar baixo. Analisando o status de
deambulação longitudinalmente, observou-se a perda da marcha de 2 indivíduos do nível neurológico torácico ocorreu aos 13 anos de
idade, e em 2 indivíduos de nível lombar baixo, aos 10 anos e 14 anos de idade. No nível neurológico lombar alto houve alteração de
deambulação domiciliar para terapêutico aos 9 anos. Analisando a habilidade funcional de mobilidade observou-se aumento significativo
de 8 pontos no escore contínuo da PEDI (p>0,05), nestes pacientes que atualmente utilizam cadeira de rodas como locomoção primária.

Conclusão: Observou-se que os indivíduos deste estudo aumentaram sua independência na área de mobilidade quando deixam a
deambulação com seus dispositivos e passam para o status de não deambuladores. Demostrando que status de deambulação ao longo do
tempo sofre influência de outros fatores, não sendo definido apenas pelo nível neurológico."
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