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ANDRADE, Larissa Capuche Lopes. A importância da abordagem fisioterapêutica 

no fortalecimento de tronco e mmss em pacientes com Mielomeningocele. 2017. 

30 folhas. Trabalho de Conclusão de Curso (Fisioterapia) – Anhanguera, Niterói, 2017. 

 

RESUMO 

 

A mielomeningocele é uma má formação congênita ocasionada pelo não fechamento 
do tubo neural. Ainda não possui uma causa definida porem suspeita-se de que seja 
pela fala de fortificação do ácido fólico materno no período gestacional. A patologia 
em questão tem como manifestações clínicas a hipotonia muscular, diminuição da 
força muscular, hipotrofia muscular, diminuição ou abolição dos reflexos tendíneos, 
diminuição ou abolição da sensibilidade exteroceptiva e proprioceptivas. Esta revisão 
bibliografica buscou qual a importância do tratamento fisioterapêutico no 
fortalecimento de tronco e MMSS destes pacientes, tendo como objetivo compreender 
a relevância deste tratamento nas atividades de vida, visando sua independência 
funcional. Foi utilizado para a pesquisa livros de anatomia, fisioterapia pediátrica, 
avaliação e tratamento além do banco de dados do Google acadêmico. Através dos 
estudos a fisioterapia mostrou-se eficaz e necessária no tratamento de fortalecimento 
de tronco e MMSS destes pacientes devido as suas complicações clínicas, 
necessitando de um trabalho em conjunto com pais e a equipe multidisciplinar para 
auxiliar a criança a alcançar seu potencial total. 

 

Palavras-chave: Fisioterapia; Mielomeningocele; Fortalecimento. 

 

 

  



 

 

ANDRADE, Larissa Capuche Lopes. The importance of the physiotherapy 
approach Strengthening of superior members in patients with 
Myelomeningocele. 2017. 30 sheets. Course Completion Work (Physiotherapy) – 
Anhanguera Educacional, Niterói, 2017.  

ABSTRACT 

Myelomeningocele is a poor congenital formation caused by the non-closure of the 
neural tube. It still does not have a definite cause because it is suspected of what it is 
by the fortification speech of maternal folic acid in the gestational period. The pathology 
in question has as clinical manifestations are muscular hypotonia, decreased muscle 
strength, muscular hypotrophy, decreased or abolished tendon reflexes, decreased or 
abolished exteroceptive and proprioceptive sensitivity. This bibliographical review 
sought the importance of the physiotherapeutic treatment in strengthening the trunk 
and upper limbs of these patients, aiming to understand the relevance of this treatment 
in the life activities, aiming their functional independence. It was used to research 
anatomy books, pediatric physiotherapy, evaluation and treatment in addition to the 
Google academic database. Through the studies physical therapy has proved to be 
effective and necessary in the treatment of trunk strengthening of these patients due 
to their clinical complications, requiring a work with parents and the team to help the 
child to reach his full potential. 

 

Key-words: Physiotherapy; Myelomeningocele; Fortification. 
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INTRODUÇÃO 

 

A mielomeningocele é uma má formação do tubo neural que ocorre a partir do 

terceiro mês de gestação. Não tem uma causa definida, mas suspeita-se que ocorra 

por falta da fortificação de ácido fólico materno no período gestacional. Nesta 

patologia ocorre protrusão de elementos neurológicos vistos sem o saco tecal, 

ocasionando alguns déficits apresentando-se por meio de alterações ortopédicas, 

neurológicas e geniturinárias, além da possibilidade de apresentar paralisia de MMII, 

deformidades na coluna e em membros, os sintomas dependerão da localização e do 

nível de extensão da medula espinhal.  

Algumas de suas manifestações clínicas são a hipotonia muscular, diminuição 

da força muscular, hipotrofia muscular, diminuição ou abolição dos reflexos tendíneos, 

diminuição ou abolição da sensibilidade exteroceptiva e proprioceptivas. A proposta 

deste estudo foi estabelecer qual importância de melhorar a força dos MMSS e tronco 

de pacientes com mielomeningocele promovendo melhor funcionalidade em suas 

atividades de vida diária. 

Para compreender a importância do fortalecimento de MMSS e tronco em 

pacientes com mielomeningocele e melhorar as atividades diárias visando a 

independência funcional devemos obter compreensão de alguns assuntos como: 

Reconhecer estruturas anatômicas da coluna vertebral, abordar sobre 

mielomeningocele e explicar a importância do tratamento fisioterapêutico para 

melhora da força muscular de MMSS e tronco.  

Com esta revisão bibliográfica buscou-se a importância do fortalecimento de 

MMSS e tronco em pacientes com mielomeningocele, em especial aqueles que não 

possuem marcha ou a mesma não é funcional, afim de promover melhor 

funcionalidade e qualidade de vida. Tendo como banco de dados scielo, FioCruz, 

Revista Saúde, Portal Atlântica Editora e CIAFIS, livros de fisioterapia pediátrica e 

Avaliação e tratamento, tendo como período de busca entre 1994 a 2010. Com os 

palavras-chave: Fisioterapia, Mielomeningocele e Fortalecimento.  
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1 ESTRUTURAS ANATÔMICAS DA COLUNA VERTEBRAL 

 

A coluna vertebral é constituída por uma variedade de ossos irregulares 

denominados vertebras, separadas por discos fibrocartilagíneos que dão 

flexibilidade a coluna e amortecem os impactos, como mostra na figura 1. As 

vertebras possuem a função de proteger a medula espinhal, dar passagem aos 

nervos espinhais além de sustentar o crânio e membros superiores, permitem 

também seus movimentos, articulam-se com a caixa torácica e oferecem fixação 

para os músculos do tronco capacitando a postura bípede. (VAN DE GRAAFF, 

1942) 

Figura 1- Coluna Vertebral 

 

Fonte: Google imagens 2017 

 

Normalmente a coluna vertebral é composta por 33 vértebras individuais, 

sendo 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 3 a 5 sacrais que são fundidas e 4 a 

5 coccígeas que também são fundidas. Na vista lateral pode-se identificar 4 

curvaturas, cervical, torácica, lombar e sacral que desempenham a função de 

aumento de força e manter o equilíbrio da parte superior do corpo. As vértebras 

similares na sua estrutura geral. A vertebra possui um corpo que se situa 

anteriormente em forma de tambor e está em contato direto com os discos 
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intervertebrais. O arco vertebral que está fixado na superfície posterior do corpo e 

é constituído por 2 pedículos e 2 lâminas arqueadas. O espaço que é composto 

entre o arco vertebral e o corpo é denominado forame vertebral por onde a medula 

espinhal passa, através dele emergem os nervos espinhais quando seus ramos 

saem da medula espinhal. (VAN DE GRAAF, 1942) 

 

1.1 Formação do tubo neural 

 

O ectoderma dentre os três folhetos embrionários como mostra na figura 2, 

é o que está com mais contato com o meio externo, deste folheto o sistema 

nervoso surge. Tendo como primeiro indício da formação do sistema nervoso, o 

espessamento do ectoderma que está acima da notocorda formando a placa 

neural. Para a formação da placa e na sequência a formação e o desenvolvimento 

do tubo, o mesoderma e o endoderma têm o importante papel de realizar uma ação 

indutora. (MACHADO, ANGELO B.M) 

Figura 2- Folhetos embrionários 

 

Fonte: Google imagens 2017 

Notocordas implantadas nas paredes abdominais de embriões anfíbios 

induzem a formação do tubo neural. Qualquer extirpação na notocorda ou no 

mesoderma em embriões jovens podem ocasionar em grandes anomalias da 

medula.  O tubo neural da origem as estruturas do sistema nervoso central e a 

crista neural a estruturas do sistema nervoso periférico. (MACHADO, ANGELO 

B.M, 2006) 
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No início do desenvolvimento fetal os defeitos do tubo neural que são 

malformações podem ocorrer, entre a terceira e a quinta semana de gestação, 

incluindo a formação primitiva que dará origem à medula espinhal e ao cérebro. 

(SANTOS; PEREIRA, 2007) 

Os defeitos do tubo neural são responsáveis por um considerável número 

de má formações congênitas do sistema nervoso central (SNC). A 

mielomeningocele ocorre entre a terceira e quarta semana de desenvolvimento 

embrionário (NORRLIN et al., 2003). 

Não há completo conhecimento com relação as causas dos defeitos do tubo 

neural, mas evidencia-se que, pelo menos em parte, é devido à carência de 

nutrição, especialmente do ácido fólico, por fatores genéticos ou a utilização de 

drogas. Há medicamentos, como alguns utilizados para controle de convulsões 

que podem também produzir defeitos de tubo neural. Mulheres que já possuem 

um filho acometido tem dez vezes maior risco der conceber outro filho com a 

mesma patologia. (SANTOS; PEREIRA, 2007) 

Desconhece-se até os dias de hoje o método no qual o ácido fólico impede 

os defeitos do tubo neural. Estudos preconizam que este micronutriente em uma 

deficiência nutricional já instalada faz a correção, à medida que outros indicam que 

sua função consiste em compensar as deficiências que certos indivíduos possuem 

em processar o ácido fólico. Foi identificado, em um estudo recente, que uma em 

cada sete pessoas pode ter uma mutação genética que gera uma deficiência de 

ácido fólico, mesmo contendo a quantidade necessária de ácido fólico natural na 

alimentação. Pessoas como estas possuem dificuldades para processar a forma 

da vitamina que se encontra naturalmente nos alimentos, prejudicando assim a 

absorção e reduzindo os níveis de ácido fólico no sangue. Deste modo mulheres 

que dispõe esta mutação genética correm um risco superior de gerar um feto com 

defeito de tubo neural. (FREY; HAUSER, 2003) 

 

1.1.1 Medula Espinhal 

 

A extensão da medula espinhal é inferiormente, da base occipital no forame 

magno até o nível da primeira vertebra lombar. Os nervos que emergem da 

intumescência cervical estão localizados entre a segunda e terceira vertebras 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Frey%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12790881
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hauser%20WA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12790881
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cervicais servem os membros superiores. Já os nervos que emergem da 

intumescência lombossacral que se encontram entre a nona e décima segunda 

vértebra torácica suprem os membros inferiores. (VAN DE GRAAFF, 1942) 

As intumescências são formadas devido a maior quantidade de neurônios e 

fibras nervosa que entram e saem dessas áreas que são importantes para 

inervação dos membros superiores e inferiores como ilustra na figura 3. 

(MACHADO, ANGELO B.M) 

Figura 3- Inervação da coluna vertebral 

 

Fonte: Google imagens 2017 

 

A medula espinha faz parte do sistema nervoso central, se estende ao longo 

do canal vertebral, é ligada ao encéfalo por meio do forame magno. Possui a 

função de conduzir impulsos e integração de reflexos. (VAN DE GRAAFF, 1942)  

Há uma diferença do tamanho do canal vertebral e a medula, como também 

a disposição das raízes dos nervos espinhais mais caudais, gerando a cauda 

equina. Até o quarto mês da vida uterina o crescimento da medula e coluna são 

ritmados, por este motivo a medula ocupa todo comprimento do canal vertebral. 

Os nervos passam pelos forames intervertebrais respectivos, horizontalmente. 

Após o quarto mês a coluna inicia um crescimento a mais da medula, 

principalmente em sua parte caudal. Como consequência desta diferença de 

ritmos tem- se um afastamento dos segmentos medulares das vertebras. Assim as 
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vertebras T11 e T12 não estão ligadas aos segmentos medulares com seus 

respectivos nomes, mas sim com os segmentos lombares. (MACHADO, ANGELO 

B.M, 2006) 

O fato assim é de grande importância clínica para prognostico, diagnóstico 

e tratamento de lesões vertebro medulares. Os prognósticos serão diferentes 

quando ocorre uma lesão em T12 que pode afetar a medula lombar comparado a 

lesão de L3 que afetará somente as raízes da cauda equina. (MACHADO, 

ANGELO B.M, 2006) 
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2 MIELOMENINGOCELE 

Os termos espinha bífeda, meningocele, mielomenigocele, disrafismo 

espinhal e mielodisplasia são sinônimos. A espinha bífeda falha geralmente 

diagnosticada no nascimento, no momento em que se vê uma bolsa externa nas 

costas do bebê como mostra a imagem 4. Esta bolsa comporta meninges e medula 

espinhal projetadas através de um defeito na vértebra, podendo ocorrer ao longo 

da espinha em qualquer ponto, sendo mais comum na região lombar. A bolsa pode 

estar coberta por uma membrana fina e transparente com o tecido nervoso fixado 

na área interna ou encontrar-se aberta com o tecido neural exposto. Podendo ter 

um grande defeito, envolvendo muitas vertebras, ou pequeno, com um ou dois 

segmentos envolvidos. (Tecklin, 2002) 

Imagem 4- Espinha bífida antes do reparo cirúrgico. 

 

Fonte: Google imagens 2017  

 

A Mielomeningocele é um tipo de malformação congênita da coluna 

vertebral e medula espinhal, caracterizada por paraplegia flácida e alteração 

sensitiva abaixo do nível da lesão, o que implica em comprometimento 

neurológico, urológico e ortopédico. (ROCCO; SAITO; FERNANDES, 2007) 

A Mielomeningocele é a segunda maior causa de deficiências crônicas do 

aparelho locomotor em crianças. Sua etiologia ainda desconhecida pela maioria 

dos autores, porém estudos recentes associam a fatores genéticos, ambientais e 
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nutritivos (MCLONE, 1996; FLETCHER ET AL., 2005; LINDQUIST et al., 2009 

apud SANTOS 2010). 

Tem sido visto um aumento do número de crianças com Espinha Bífida 

nascidas em famílias africanas ou hispânicas, possivelmente em consequência 

dos fatores ambientais e de poluição em virtude da mudança destas populações 

para áreas urbanas industrializadas. Nas famílias no qual a espinha bifeda é 

existente a probabilidade de ter uma segunda criança com a patologia, variando 

de 2 a 5% maior de chances que a população total. (TECKLIN, 2002) 

Effgen (2007 p. 172) diz que na mielomeningocele ocorre um escapamento 

do saco dural pela abertura na coluna vertebral, carregando com ele o líquor e as 

demais meninges do tecido nervoso como mostra na figura 4. Quer intra-útero ou 

após o nascimento, o saco protruso é partido e a abertura posterior da coluna 

vertebral é fechada cirurgicamente. O nível medular afetado define da gravidade 

de lesões motoras e sensitivas no redor e abaixo deste nível. 

 

Figura 5- Coluna com mielomeningocele 

 

Fonte: Google imagens 2017 

 

Segundo FARRELL (2008 apud ROCKENBACH, 2014 p.14) diz que a 

espinha bífida é quando não ocorre o fechamento uma ou mais vertebras, 

ocasionando a exposição dos nervos, estes efeitos têm como influência dois 

fatores principais, o local e a extensão da lesão e danos aos nervos. 

Crianças com mielomeningocele podem manifestar insuficiências crônicas 

graves, do qual as alterações motoras e sensitivas diferenciam de acordo com o 

nível da lesão e o grau de acometimento da medula espinhal (HISABA et al., 2003). 
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Para definir as debilidades funcionais é preciso avaliar o nível da lesão 

neurológica, mesmo que dificilmente possa ser determinado o nível de interrupção 

de lesões medulares. (EFFGEN, 2007) 

O nível da paralisia será proporcional a lesão neurológica, 

consequentemente quanto mais alta pior o prognóstico de morbidade e 

mortalidade. No primeiro ou segundo dia de vida é necessário realizar o tratamento 

cirúrgico que se baseia no fechamento da lesão. Realiza-se uma abertura da bolsa, 

o placóide neural é mobilizado e então a dura-máter é fechada acima do placóide 

para produzir uma camada impermeável que por final é revestida com epiderme. 

O fechamento precoce diminui riscos de infecção. (POUNTNEY, 2008) 

Em lesões baixas, sacrais ou lombossacrais as funções neurológicas 

apresentam-se boas ao nascimento, e as pernas podem ter forma normal. 

Examinar a instabilidade dos quadris e mobilidade dos pés é importante. 

Deformidades do talus podem se apresentar no nascimento, necessitando utilizar 

talas e bandagens para conservar uma boa posição. Os joelhos podem se 

apresentar em flexão ou hiperestendidos, podendo ter instabilidade dos quadris ou 

deslocamento notório, requerendo tratamento instantâneo, neste grupo de 

crianças que possuem bom prognóstico de marcha independente. (POUNTNEY, 

2008) 

Tecklin (2002) descreve que crianças com lesões a nível sacral possuem 

um grau funcional muscular nas extremidades inferiores maior comparado a outras 

crianças com a lesão em qualquer outro nível motor. 

Pountney (2008) fala que nas lesões lombares mais altas, a ação muscular 

pode ser insuficiente até a flexão e adução de quadril, com influência de certa 

extensão de joelho. Podendo haver deslocamento de quadris ao nascimento 

porem nesta situação, a cirurgia não é indicada.  

Tecklin (2002) diz que crianças com paralisia em L4 ou L5 geralmente não 

possuem o controle do tronco em postura vertical. Já as que tem lesão a nível 

motor de L1 a L3 frequentemente apresentam flexores e abdutores de quadris 

fortes, porém não mostram nenhuma outra força significativa, ainda que fraca ou 

branda, nos joelhos e quadris. 

Lesões acima de L1, toracolombares no geral não possui ação muscular útil 

nas pernas, pode existir movimentação reflexa isolada, produzindo contraturas e 
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espasmos em flexão difíceis de se tratar e influenciar através do tratamento 

postural e utilização de órteses (POUNTNEY, 2008). 

Tecklin (2002) descreve crianças sem controle abaixo de tórax como tendo 

as extremidades inferiores flácidas e sob o risco de formar deformidade em pernas 

“de sapo”. Esta posição é comum em bebês estáticos que se mantem na postura 

de supino por longo tempo, necessitando de correção para que não resulte em 

uma musculatura e outros tecidos moles gradualmente mais tensos.  

As deformidades variam de acordo com segmento neurológico 

comprometido: crianças com lesão torácica são predispostos às escolioses e as 

cifoses, as contraturas no quadril e joelho e as deformidades nos pés ocorrem 

universalmente, a luxação de quadril na lesão lombar alta e em crianças com lesão 

sacral e lombar baixa é predominante deformidades nos pés e as ulceras de 

pressão. A fisioterapia deve empenhar-se com a manutenção da amplitude de 

movimento, a estabilidade das articulações e a funcionalidade das extremidades 

inferiores. (KAROL LA, KING E. 2000) 

Segundo Dias (2005); os sintomas dependerão da localização e do nível de 

extensão da medula espinhal, se manifestando através de alterações motoras, 

sensitivas, tróficas e esfincterianas como diminuição da força muscular, paralisia 

flácida, hidrocefalia, incontinência dos esfíncteres do reto e bexiga. 

Crianças com espinha bífida necessitam procurar atividades beneficiem as 

repostas de alinhamento e de equilíbrio de cabeça de tronco. A postura sentada 

estimula o equilíbrio da criança melhorando o controle de cabeça e tronco, 

aumentando o campo visual e proporcionando uma chance para experiência mão-

olho. Ainda 85% das crianças com esta patologia possuem um tônus baixo, com 

atraso no desenvolvimento motor de mínimo a moderado. (TECKLIN, 2002) 

O tratamento fisioterapêutico visa melhora da independência funcional e da 

qualidade de vida. Uma das abordagens utilizadas pelo fisioterapeuta será o 

fortalecimento muscular de tronco e membros através do método neuroevolutivo 

Bobath, proporcionando melhoria na postura quadrupede e melhora da qualidade 

de vida. (JACCOUD, 2009) 
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3 A IMPORTÂNCIA DO TRATAMENTO FISIOTERAPEUTICO NA MELHORA DA 

FORÇA DE MMSS E TRONCO NA MIELOMENINGOCELE 

 

O plano de tratamento para crianças com Espinha Bífida se baseia nos 

alcances obtidos da avaliação fisioterapêutica. Diversos testes manuais 

musculares e análises cuidadosas capacitam o terapeuta a assinalar os pontos 

fortes e fracos no desenvolvimento da motricidade ampla. O tratamento poderá ser 

direcionado para necessidades distintas nas duas áreas da função motora. 

(TECKLIN, 2002) 

A anamnese precisa ser feita com muito cuidado e atenção, afim de 

propiciar um tratamento precoce e estimulante à criança. Ao avaliar uma criança 

com esta patologia, deve-se abordar uma grande possibilidade de testes, como 

muscular manual para estabelecer a extensão da paralisia motora; avaliar 

amplitude de movimento para identificar prováveis contraturas presentes; teste de 

reflexos onde verifica-se a presença de movimentação reflexa normal e a 

integração de reflexos primitivos e suas reações mais maduras; avaliação do 

desenvolvimento funcional verificando a existência de componentes normais de 

postura, padrões de movimento e mobilidade; avaliações perceptivas e cognitivas 

que envolvem escalas próprias associadas à idade da criança. (SANTOS, 2010) 

Alguns dos propósitos da fisioterapia em pacientes com mielomeningocele 

são: diminuir as implicações do retardo neuropsicomotor, prevenir de osteoporose, 

fortalecer os músculos de membros superiores, tronco e de músculos preservados 

de membros inferiores, proporcionar independência em atividades funcionais e 

prevenir de deformidades. Objetivando alcance destes objetivos, a fisioterapia faz 

uso de recursos e métodos específicos, que podem ser associados, em 

concordância com as necessidades individuais de cada paciente (SHEPHERD, 

1995). 

Uma preocupação do Fisioterapeuta deve ser o nível de atividade e 

recomeço da mobilidade do paciente pós operado. A conservação da flexibilidade 

e da força em todas as extremidades e a precaução de complicações na pele 

devem ser priorizados. (TECKLIN, 2002) 

Geralmente estes pacientes manifestam comprometimento sensorial e 

motor nas extremidades inferiores, que dificultam a aprendizagem de padrões 
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normais de marcha. Constantemente, a sobrecarga ou o excesso de uso das 

extremidades superiores e tronco para compensar a paresia e os desequilíbrios 

musculares nos membros inferiores, acarreta o aparecimento de distúrbios 

músculo- esqueléticos, particularmente em tecidos moles e peri-articulares. (SÁ, 

2010) 

Os movimentos de membros superiores devem ser iniciados logo que a 

criança responde e realiza o estiramento da cintura escapular, que é 

progressivamente inserido. (MANCINI, 2002) 

Aprender a empurrar e puxar com os MMSS afim de compensar a fraqueza 

de tronco e pescoço, permitindo o rolar (Figura 6), a postura de quatro apoios 

(Figura 7) e impulsão para posição vertical caso não haja movimentação adequada 

de MMII. (TECKLIN, 2002) 

 

Figura 6- Estimulação do rolar 

 

Fonte: Google imagens 2017 

 

Figura 7- Estímulo para postura de quatro apoios  

 

Fonte: Google imagens 2017 
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Deve-se considerar que para muitas crianças a mobilidade com cadeira de 

rodas é necessária. Porém ao tomar a decisão de indicar o dispositivo, é 

importante incluir a família o paciente e equipe multidisciplinar envolvida com a 

criança (figura 8). As capacidades das extremidades superiores para propulsar e 

manobrar a cadeira de rodas pode frustrar a criança e gerar mudanças inaceitáveis 

ao tônus. (TECKLIN, 2002) 

A criança pode optar pelo uso da cadeira de rodas facilitando seu 

deslocamento, desta forma, compete ao fisioterapeuta lhe ensinar as habilidades 

indispensáveis para a sua independência. (SANTOS, 2010) 

Figura 8- Criança com mielomeningocele realizando treino na cadeira 

 

Fonte: Google imagens 2017 

O papel do fisioterapeuta é prevenir as possíveis contraturas, usando de 

toda sua criatividade, como exemplo colocando rolos de toalha ou bichinhos de 

pelúcia ao lado dos MMII da criança nos cadeirões, assentos do carro e carrinhos 

são capazes de preservar o alinhamento dos quadris em postura neutra. As 

brincadeiras ativas estimulam também o desenvolvimento da força e da amplitude 

de movimento nos MMSS e no tronco (Figura 6), sendo muito importante para a 

criança com espinha bífida. O suporte as articulações flácidas, juntamente com 

incentivo ao uso da força e das habilidades presentes, auxiliam a criança a otimizar 

o equilíbrio e a mobilidade com segurança. Auxiliar as crianças a desenvolver 

posturas de sentar (Figura 7) e se movimentar de forma independente no ambiente 

pode resulta em formar ou encontrar tecnologia auxiliar adequada, fortalecimento 

dos músculos inervados, facilitação da amplitude de movimento apropriada e 
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desenvolver confiança e habilidades na criança e em sua família. (RATLIFFE, 

2000) 

Figura 9- Fortalecimento de tronco e MMSS de forma lúdica 

 

Fonte: Google imagens 2017 

 

Figura 10- Estímulo para sentar 

 

Fonte: Google imagens 2017 
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Como em qualquer outra criança com deficiências, na mielomeningocele o 

tratamento fisioterapêutico necessita de um trabalho em conjunto com os pais e a 

equipe para auxiliar a criança a alcançar seu potencial total. (POUNTNEY, 2008). 

Malvarez e Lampropulos (1994) considera que há necessidade de uma 

equipe multidisciplinar para o atendimento aos pacientes com mielomeningocele, 

obtendo nessa equipe neurocirurgiões, urólogos, ortopedistas, fisioterapeutas, 

ortetistas e pediatras, incluindo outras especialidades. Para que a família receba 

todo apoio e preparo no cuidado a esse paciente. Destaca-se a importância da 

utilização de órteses para conservar a independência para deambulação e AVD’s 

nesses pacientes. 

O tratamento do paciente acometido pela mielomeningocele de existir 

visando o paciente como um todo e com uma equipe multidisciplinar, conhecendo 

a complexidade dos acometimentos produzidos pela patologia. Deve-se destacar 

a influência da orientação correta e atuação dos cuidadores neste procedimento, 

para potencializar o tratamento. (SANTOS, 2007) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com a pesquisa a fisioterapia mostrou-se eficaz e necessária 

para no tratamento de pacientes com mieolomeningocele, porém ainda é preciso 

a realização de mais artigos acadêmicos relacionados ao tema para que haja uma 

base de dados ampla para pesquisa. 

Foi visto que a fisioterapia em crianças com mielomeningocele necessita de 

uma avaliação cautelosa, considerando que é essencial determinar um programa 

terapêutico especifico e adequado para cada paciente. Tratando de acordo com 

suas manifestações clínicas e complicações, os obstáculos enfrentados pelas 

famílias, orientando e inserindo esse familiar no tratamento.  

Ter uma equipe multidisciplinar trabalhando em conjunto é de grande 

importância, muitas crianças com mielomeningocele terão comprometimento de 

MMII e ao indicar o dispositivo é necessário a compreensão da família e do 

paciente. O fisioterapeuta tem a responsabilidade de auxiliar o paciente na 

adaptação da cadeira e também a função de o ensinar a se locomover de forma 

independente assim como de melhorar a força de tronco e MMSS que serão mais 

utilizados pelas crianças que possuem a paraplegia, intervindo de precocemente 

para proporcionar melhor qualidade de vida para o paciente. 

Ainda há poucos artigos e revistas que abordem assuntos atualizados 

associados ao tema em questão, com técnicas e manobras comprovadas 

cientificamente que podem ser utilizadas pela fisioterapia. É necessário o 

desenvolvimento de pesquisas com o objetivo de não somente aprofundar 

conhecimentos científicos acerca desta patologia, mas também a busca por novas 

técnicas para tratar este paciente de forma digna e eficaz. 
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