
Introdução

Resultados

A intervenção fisioterapêutica deve ser iniciada

precocemente e deve respeitar as fases do

desenvolvimento e a funcionalidade da criança. O

fisioterapeuta deve avaliar: sensibilidade, motricidade,

postura em repouso, movimentos ativos, anormalidades e

reflexos para desenvolver um protocolo de prevenção e/ou

reabilitação adequado, que visa melhorar a força

muscular, adequação do tônus, prevenção de contraturas,

independência funcional, principalmente no que se refere

à deambulação e otimização do desenvolvimento infantil, e

assim preparar essas crianças para as fases

subsequentes de seu desenvolvimento, fundamentais no

decorrer de sua vida, como por exemplo, aumento da

probabilidade em completar a escolaridade básica, ter

estabilidade no emprego e ser independentes.

Conclusão

Trata-se de um estudo de revisão sistemática,

conduzido conforme a metodologia Preferred Report

Items for Systematica Reviews and Meta-Analyses
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Para a elaboração do estudo, foram encontrados 86

artigos no total, sendo excluído 1 por duplicidade, onde

após a análise apenas 6 artigos foram utilizados pois se

referem à intervenção fisioterapêutica precoce em

crianças com mielomeningocele.
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Realizar uma revisão sistemática de literatura

buscando evidências dos efeitos da intervenção

precoce no desenvolvimento neuropsicomotor em

crianças com diagnóstico de mielomeningocele

Objetivo

As crianças diagnosticadas com mielomeningocele

podem apresentar diversas alterações diretamente

relacionadas com os níveis de lesão, como, paralisia

total ou parcial dos membros inferiores, bexiga

neurogênica, hidrocefalia, deformidades posturais,

entre outras. A intervenção precoce é uma ferramenta

eficaz para prevenção, identificação e assistência

sobre condições de riscos, presentes em crianças com

atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, o que

favorece a diminuição das disfunções deletérias do

imobilismo para o desenvolvimento máximo de sua

funcionalidade, bem como melhorar a qualidade das

atividades de vida diária dessas crianças. Os

benefícios encontrados a partir da intervenção

precoce, ocorrem em função da plasticidade do

desenvolvimento e do organismo humano ser

considerado um sistema aberto às influências

ambientais, principalmente ao atuar com a finalidade

de remoção sistemática dos fatores externos de risco.

(PRISMA). Foram selecionados como critério de

inclusão artigos nos idiomas português e inglês, que se

referem ao tema intervenção fisioterapêutica precoce em

crianças com mielomeningocele. Os documentos que

não se aplicavam ao tema proposto foram excluídos da

busca. Os artigos foram pesquisados nas bases de

dados CAPES/MEC, SCIELO,PUBMED e BVS.


