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RESUMO 

 

Introdução: no manejo clínico dos indivíduos acometidos por meningomielocele-MMC- é 

crucial a existência de protocolos de avaliação padronizados que possam tanto avaliar o 

grau de acometimento funcional quando o paciente chega ao atendimento, quanto a 

avaliação dos ganhos adquiridos durante as intervenções. O presente trabalho pretende 

sistematizar a avaliação do desempenho funcional de crianças com MMC através da 

aplicação do inventário de avaliação pediátrica de incapacidade (PEDI). Objetivos: traçar 

o perfil funcional de crianças com mielomeningocele lombar alto (Q05-1) e lombar baixo 

(Q05-2); descrever o perfil das crianças com mielomeningocele nas habilidades 

funcionais da PEDI, organizadas em 3 áreas, Auto-Cuidado, Mobilidade e Função Social; 

comparar crianças Q05-1 com Q05-2 em função dos domínios da PEDI; correlacionar os  

domínios da PEDI em crianças com mielomeningocele. Método: no período de janeiro de 

2011 a abril de 2013 foram atendidas 73 crianças para consultas, terapias e orientações. 

Em 30 casos foi aplicado o instrumento PEDI por meio de entrevista estruturada, aplicada 

ao cuidador da criança. A entrevista, realizada sem a presença da criança, durava em 

media 45 minutos e era agendada no setor de terapia ocupacional em horário de maior 

conveniência para o responsável. Os critérios de exclusão foram níveis diferentes de lesão 

estabelecidos, faixa etária superior a estabelecida anteriormente e cuidadores que não 

tinham condições de fornecer informações corretas sobre o dia-dia da criança. Todos os 

casos foram avaliados na Unidade Mooca da AACD de São Paulo. Foram realizadas 

análises de frequência com base nos escores padronizados por idade, correlações parciais 

entre os domínios do PEDI, Teste t de medidas pareadas para análise de diferenças entre 

os domínios e Análise de Covariância (ANCOVA) entre os grupos. Utilizou-se o 

software IBM SPSS versão 20.0 para as análises estatísticas, com nível de significância 

de 5%. Resultados e conclusão: a) as crianças com mielomeningocele apresentaram 

maior comprometimento nas áreas de Mobilidade, seguida por Auto-Cuidado e melhor 

desempenho na área de Função Social nas quais estão incluídas habilidades cognitivo-

comportamentais; b) na área de autocuidado as habilidades de maior prejuízo estão 

relacionadas a tarefas de uso de toalete e controle dos esfíncteres. Já na mobilidade as 

maiores dificuldades se relacionam a transferência no chuveiro, no vaso sanitário e no 

carro. Na Função Social, área de menor prejuízo funcional, as dificuldades estão 
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basicamente relacionadas a funções de auto-proteção; c) não foram verificadas 

correlações entre os diferentes domínios, indicando que autocuidado, mobilidade e 

função social são habilidades distintas, sendo que não há um fator comum no 

desempenho entre elas. Desta forma, pode-se inferir que não são áreas relacionadas neste 

grupo de crianças.  Também foram verificadas diferenças entre o tipo de 

mielomeningocele, com maior prejuízo funcional no grupo do tipo Lombar Alto quando 

comparadas ao tipo Lombar Baixo. Embora as análises intra-grupos revelaram um perfil 

semelhante entre os grupos, o primeiro apresentou mais prejuízos em todas as áreas 

quando comparado ao segundo; 

Palavras-chave: meningomielocele; habilidades funcionais; PEDI, inventário de avaliação 

pediátrica de incapacidade 
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ABSTRACT 

Introduction: the clinical management of individuals affected by myelomeningocele - 

MMC - is crucial in terms of standardized protocols that can assess both the degree of 

functional impairment when the patient arrives at the service, as the assessment of the 

gains made during interventions. The present work aims to systematize the assessment of 

the functional performance of children with MMC by applying the inventory of pediatric 

evaluation of disability (PEDI). Objectives: to delineate the functional profile of children 

with high lumbar myelomeningocele ( Q05 - 1 ) and lower lumbar ( Q05 - 2 ) , to 

describe the profile of children with myelomeningocele in 4 domains of PEDI : Self-Care 

, Mobility , Social Interaction and Support Caregiver ; to compare children with Q05 - 1 

Q05 - 2 as a function of the 4 domains of the PEDI ; to correlate the 4 domains of the 

PEDI in children with myelomeningocele . Methods: from January 2011 to April 2013 73 

children with MMC were submitted to consultations, therapies and guidance. In 30 cases 

the instrument PEDI through structured interview, applied to the child's caregiver was 

applied. The interview lasted on average 45 minutes and was scheduled in occupational 

therapy sector. The interview was conducted without the presence of the child. Exclusion 

criteria were different levels of injury established upper age range previously established 

and caregivers who were unable to provide correct information about the day by day life. 

All cases were evaluated in Mooca Unit of AACD, São Paulo. Data analysis were 

performed by: frequency analysis based on standardized scores by age , partial 

correlations between the domains of PEDI;  paired t test for analysis of differences 

between the variables and Analysis of Covariance ( ANCOVA ) between groups . We 

used the SPSS version 20.0 software for statistical analysis, with a significance level of 5 

%. Results and Conclusion: a) children with myelomeningocele are intensely committed 

in mobility skills, a high degree of self - care and have more preserved skills in the area 

of social function in which are included cognitive- behavioral skills, b) in the area of self-

care; skills are more injury in related tasks using the toilet and sphincter control. The 

greatest mobility difficulties were related to transfer in the shower, on the toilet and in the 

car. On Social Function area difficulties are primarily related to functions of self-

protection, c) no correlations between the different areas were observed, indicating that 

self-care, mobility and social function are distinct skills, and that there is no common 

factor in performance between them. Thus, it can be inferred that are unrelated areas in 
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this group of children. Differences between the types of myelomeningocele were also 

verified with higher functional impairment in type high lumbar group when compared to 

the type low lumbar. Although the intra-group analysis revealed a similar profile between 

the groups, the first presented more damage in all areas when compared to the second;  

Keywords: myelomeningocele; functional abilities; PEDI, inventory pediatric evaluation 

of disability 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

Os defeitos de fechamento do tubo neural podem ocorrer na porção anterior, 

gerando a anencefalia e a encefalocele, ou na região posterior, gerando a espinha bífida 

.Entre as apresentações clínicas da espinha bífida estão a espinha bífida oculta e a espinha 

bífida aberta. Entre as últimas temos a meningocele e a mielomeneningocele (MMC) 

(HUNTER, 1993). 

A MMC, de localização ao longo da coluna vertebral (região cervical à 

lombosacral) é o defeito de maior impacto clínico e a maioria das crianças acometidas 

são atendidas em programas de habilitação/reabilitação (HUNTER, 1993, ICBDM, 

2011).  

No manejo clínico dos indivíduos acometidos por MMC é crucial a existência de 

protocolos de avaliações padronizados que possam tanto avaliar o grau de acometimento 

funcional quando o paciente chega ao atendimento, quanto a avaliação dos ganhos 

adquiridos durante as intervenções. 

A AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) é uma instituição 

brasileira intensamente envolvida no atendimento de indivíduos com diversos tipos de 

espinha bífida, fundamentalmente a MMC. 

Na Unidade da AACD Mooca (AACD-M) em São Paulo (http://www.aacd.org.br/ 

unidades), profissionais da fisiatria, fisioterapia e terapia ocupacional têm desenvolvido a 

prática da utilização do Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade – PEDI 

(2005) na avaliação e acompanhamento de pacientes com MMC.  

As alterações apresentadas por crianças com MMC podem se manifestar 

funcionalmente, interferindo na capacidade destas crianças em desempenhar de maneira 

independente diversas atividades e tarefas da rotina diária. Embora a literatura 

disponibilize evidências sobre limitações na capacidade de deambulação, alterações em 

funções de órgãos e sistemas (músculo-esquelético, sistema urinário, etc), ainda não é 

claro o impacto desta condição no desempenho em atividade de vida diária. 
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Este tipo de informação funcional é extremamente relevante, para os profissionais 

da área da saúde, principalmente para o Terapeuta Ocupacional, uma vez que sua 

intervenção relaciona-se diretamente as expectativas dos pais, que em geral relacionam-se 

ao potencial funcional da criança. A pouca informação encontrada sobre o desempenho 

ocupacional, limita a atuação do Terapeuta Ocupacional e também de outros profissionais 

a estabelecer expectativas possíveis de serem alcançadas.  

Avaliar o desempenho funcional, através de uma avaliação padronizada pode 

trazer novas perspectivas para as ações terapêuticas.  

O presente trabalho pretende sistematizar a avaliação do desempenho funcional de 

crianças com MMC atendidas na AACD-M através do PEDI.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Mielomeningocele 

 

A mielomeningocele está dentro do grupo dos defeitos do fechamento do tubo 

neural. É o tipo clínico mais frequente, correspondendo a cerca de 85% dos casos. A 

etiologia é de caráter multifatorial, relacionada às características genéticas e ambientais 

FERNANDES (2005). 

Embora os DFTN apresentem etiologia heterogênea e sejam descritos diversos 

mecanismos em sua gênese, a maioria dos casos é atribuída à interação entre vários genes 

e fatores ambientais, o que é denominado de herança multifatorial. A forma como o 

mecanismo genético atua ainda não está bem esclarecida, mas há fortes evidências do seu 

envolvimento (ROCCO, 2007). Estudos demonstraram que parentes de primeiro grau 

possuem maior risco de DFTN que os parentes mais distantes. 

 

Agata (1992) sugere que a associação de alguns fatores podem influenciar na 

ocorrência da doença. É mais frequente na raça branca e em mulheres com dieta pobre 

em ácido fólico (vitamina B9). O uso de drogas antagonistas do ácido fólico, também 

pode favorecer o surgimento do defeito, quando ingeridos por mulheres grávidas.   

Apesar da variação de acordo com a região, a incidência dos defeitos do 

fechamento do tubo neural (DFTN), é em torno de 1:1000 nascidos vivos a possibilidade 

de recorrência em futuras gestações é em torno de 25 a 50 vezes maior que o risco do 

restante da população (ROCCO et al 2007). 

O estudo de Aguiar (2003) no hospital das clinicas da Universidade Federal de 

Minas Gerais, entre agosto de 1990 e julho de 2000 apontou prevalência dos defeitos do 

fechamento do tubo neural em 4,73: 1000 partos, sendo maior entre os natimortos, que 

entre os recém-nascidos vivos. Dentro destes defeitos a mais frequente foi a 

mielomeningocele (47,2 %). 
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Segundo NICOLA et al (2010) com a queda da mortalidade infantil por doenças 

infecciosas, parasitárias e respiratórias, houve um aumento da participação dos defeitos 

congênitos, como causa das mortes infantis, já que as outras causas de morte são 

controladas, eles assumem um papel proporcionalmente maior. Portanto, avanços nos 

cuidados de saúde e saneamento básico levaram ao declínio das doenças infecciosas e 

causadas por desnutrição, e, por isso, os defeitos congênitos ganharam grande 

importância na mortalidade perinatal. 

 Estudos controlados em países com prevalência aumentada de defeitos de 

fechamento do tubo neural mostraram que a suplementação dietética com folato em 

mulheres pouco antes e durante a fase inicial da gestação diminui os riscos de ocorrência. 

(HOROVITZ et al, 2005). 

 

Em estudo, realizado no Chile, por CASTILLA, et al (2003), foi observado 

redução de 31,0% na incidência de defeitos de fechamento do tubo neural após 

fortificação da farinha de trigo com 2,2mg/kg de ácido fólico. A Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), considerando as recomendações da OMS e da 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) quanto à fortificação de produtos 

alimentícios com ferro e ácido fólico, regulamentou tal fortificação no Brasil. 

 

O defeito ocorre entre a terceira e a quinta semana de vida intra-uterina, nesta fase 

ocorre uma falha na fusão dos elementos posteriores da coluna vertebral, gerando a falha 

no fechamento do canal e displasia da medula espinhal. 

O diagnóstico pode ser feito por ultra-sonografia.  De uma maneira geral, o 

defeito pode ser identificado a partir da 17ª. semana de gestação. A presença de 

hidrocefalia também pode ser detectada por este método. Outros métodos diagnósticos 

consistem na dosagem, no sangue e no líquido amniótico, dos marcadores como a alfa-

fetopreoteína a acetilcolinesterase. Em portadores de meningoceles e de 

lipomeningoceles, a ultra-sonografia mostra a lesão, mas a dosagem dos marcadores 

costuma ser negativa. 
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Ao nascimento, visualiza-se uma bolsa revestida por uma fina camada de pele, 

que envolve as meninges, a medula espinhal e as terminações nervosas. Estas alterações 

podem gerar paralisia flácida, diminuição ou abolição dos reflexos tendíneos, ausência ou 

diminuição das sensibilidades, tátil, dolorosa e proprioceptiva, problemas urológicos, 

alterações ortopédicas de tronco e membros (congênitos ou secundários) (FERNANDES 

et al 2005). 

O tratamento da mielomeningocele começa pela correção do defeito. O objetivo é 

restabelecer as barreiras naturais que isolam o tecido nervoso do meio externo e a 

operação deve ser realizada o mais precocemente possível para reduzir ao máximo a 

incidência de infecções. O aumento exagerado do crânio indica a presença de 

hidrocefalia, para a qual o tratamento cirúrgico é a colocação de uma drenagem (válvula) 

que envia o excesso de líquido céfalo-raquidiano para o interior do abdome ou do 

coração.  

As deformidades dos membros inferiores (luxação do quadril, pé torto) são 

tratadas por ortopedistas e muitas vezes é necessário o uso de aparelhos especializados ou 

cirurgias corretivas. (FERNANDES et al 2005). 

Dentro das alterações ortopédicas, a mais frequente é a cifose congênita. Nela a 

criança tem o centro de gravidade deslocado anteriormente, necessitando de apoio uni ou 

bimanual, o que limita as funções dos membros superiores. A função respiratória também 

fica comprometida pela limitação da expansibilidade torácica. Em alguns casos o sujeito 

fica impedido de sentar de maneira independente. 

A cifose ocorre em aproximadamente 10% dos pacientes.  A cifose habitualmente 

está presente no nascimento e pode tornar difícil o fechamento da bolsa. Em geral a curva 

se estende do nível torácico inferior até o nível do sacro, ficando o ápice da curva na 

região lombar média.  

 

A deformidade é progressiva e normalmente maior do que 90 graus quando a 

criança chega aos dois anos de idade. Vários pacientes apresentam problemas persistentes 

ao sentar e lesões de pele (FERNANDES, 1983). 
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A escoliose é outra alteração encontrada em crianças e adolescentes com 

mielomeningocele. Pode ser congênita ou adquirida, se caracteriza por uma obliquidade 

pélvica e desvio em formato de “s” no restante das vértebras. Essa deformidade progride 

de acordo com o crescimento ósseo e se não tratada pode ser progressiva. (FERNANDES 

et al 2005). 

 Por apresentar dificuldades para sentar-se em decorrência da obliqüidade pélvica, 

a criança necessita de adaptações, visando melhor posicionamento, com assento e encosto 

adequados, que mantém melhor alinhamento em tronco. Quando progressiva a escoliose 

poderá provocar problemas cardiopulmonares e úlceras de pressão. 

A hiperlordose lombar é outro desvio encontrado. Pode estar associada a 

mielomeningocele e pode surgir em idade precoce. Nela o centro de gravidade é 

deslocado anteriormente e quando instalado pode vir a ser um fator limitante para a 

deambulação. A causa mais comum dessa deformidade é a síndrome da medula presa. 

Outras alterações no sistema músculo-esqueletico podem estar presentes ao 

nascimento ou surgir ao longo do desenvolvimento. As deformidades adquiridas podem 

ser conseqüências de complicações neurológicas, desequilíbrio muscular ou posturas 

inadequadas. As alterações no quadril são em geral luxações e contraturas em flexão. As 

contraturas do joelho costumam não interferir na postura sentada, porém impedem que o 

individuo adote a postura em pé (DELISA, 1992). 

O pé torto congênito é uma deformidade comum, associada a MMC, as 

deformidades dos pés geralmente necessitam de tratamento cirúrgico, principalmente 

para poder adotar a postura em pé.  

A hidrocefalia está presente em torno de 90% dos casos dos sendo a alteração 

associada mais frequente (FERNANDES, et al 2005). Grande parte dos pacientes 

necessitam de uma intervenção cirúrgica. Em geral realiza-se a derivação 

ventriculoperitoneal. Esta consiste na colocação de uma válvula que permite a drenagem 

do liquor da cavidade ventricular cerebral para o peritônio, evitando o efeito compressivo 

do liquor contra o tecido cerebral. 

Quando o tratamento da hidrocefalia não ocorre, ela pode causar graves seqüelas, 

entre elas, comprometimento no desenvolvimento neuropsicomotor, alterações 
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cognitivas, alterações nas funções dos membros superiores, problemas visuais, auditivos, 

dificuldade na fala e deglutição, interferindo, consideravelmente na capacidade funcional 

da criança.   

A hidrocefalia é caracterizada por acúmulo de líquido cérebro espinhal (LCR) 

dentro do crânio. Tem como principal causa a obstrução do fluxo do LCR, em qualquer 

lugar ao longo de seu percurso, ventrículos, aqueduto cerebral, espaço e vilosidade 

aracnoidianos. 

Em estudo realizado por GONÇALVEZ (2003), foram avaliadas 45 crianças 

portadoras de hidrocefalia tratadas cirurgicamente com técnica de derivação ventricular e 

mielomeningocele, sem critérios de seleção prévia, na faixa etária de 3 anos a 15 anos. 

Na avaliação psicológica foram empregados os testes psicométricos, o resultado 

numérico do QI foi classificado de acordo com a escala empregada pela OMS: DML, 

deficiência mental leve (50-70); VNI, variação normal da inteligência (70-85); N, normal 

(85-100); M, média (100-110); AM, acima da média (> de 110). Relacionando-se o QI 

com o nível funcional motor foi observado que das 4 crianças com nível sacral 1 obteve 

QI na faixa AM, 1 na faixa M, 1 na faixa VNI, e 1 na DML. Das 9 crianças com nível 

lombar baixo, 2 apresentaram-se na faixa N, 2 na M, 3 na VNI e 2 DML. Das 13 crianças 

com nível funcional lombar alto, 4 apresentaram-se na faixa M, 3 na N, 3 na VNI e 3 na 

DML. Nas 19 crianças com nível torácico, 2 apresentaram-se na faixa AM, 4 na M, 3 na 

N, 9 na faixa DML. A idade da derivação inicial, nas crianças com MMC apresentou 

relação direta com o desempenho cognitivo, que foi melhor em crianças operadas até o 

sétimo dia de vida, o estudo concluiu que o tratamento neurocirúrgico da hidrocefalia 

com o uso de derivação do LCR deve ser realizado o mais precocemente possível, até o 

primeiro mês de vida, com cuidados técnicos e de assepsia, evitando complicações que 

possam gerar revisão do sistema por funcionamento inadequado e quadro infeccioso que 

prejudiquem a evolução cognitiva das crianças com mielomeningocele e hidrocefalia.  

Outra alteração comum associada à mielomeningocele é a bexiga neurogênica, na 

qual o individuo não consegue esvaziar todo o conteúdo da bexiga. O acúmulo de urina 

facilita o aparecimento de bactérias resultando em infecção urinária. Algumas crianças 

com bexiga neurogênica apresentam refluxo urinário e as infecções, associadas a refluxo, 

podem com o tempo levar a sérios problemas renais (AGUIAR et al 2007). 
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A função básica da bexiga é armazenar a urina que é produzida pelos rins e 

eliminar esta urina quando sua capacidade é atingida. Para que isto aconteça existem 

mecanismos que permitem que a bexiga permaneça com pressão adequada durante toda a 

fase de enchimento, sem que ocorram perdas.  

A parede da bexiga é um músculo cuja função é relaxar durante o enchimento e 

contrair durante o esvaziamento. Para que se possa realizar o tratamento adequado, da 

bexiga neurogênica é necessário um diagnóstico correto do tipo de comportamento da 

bexiga e da uretra e o estudo urodinâmico auxiliam o diagnóstico. 

 O estudo urodinâmico registra o comportamento da bexiga durante as fases de 

enchimento e esvaziamento indicando a pressão intra-vesical, a pressão de perda, o fluxo, 

e se há sinais de dissinergismo. Estes parâmetros auxiliam o estabelecimento de critérios 

de tratamento e acompanhamento. Procedimentos simples e de larga aceitação como o 

cateterismo intermitente limpo (CIL) podem, na maioria das circunstâncias, promover 

continência em até 85% das crianças (AGUIAR et al 2007). 

 A maioria das pessoas com mielomeningocele não possuem controle urinário e 

esfincteriano. Com orientação adequada podem beneficiar-se de um programa de 

cateterização (introdução de um cateter para esvaziamento da bexiga) não contínua. As 

crianças com cerca de 5 anos podem ser ensinadas sobre a auto-cateterização caso a 

percepção motora esteja razoavelmente preservada (DELISA, 1992).  

Quando não é realizado o cateterismo intermitente, a diurese ocorre na fralda, o que 

principalmente na adolescência, gera constrangimento aos indivíduos. Quanto ao 

funcionamento intestinal, este pode ser cuidado com os métodos de programas intestinais 

tradicionais: adequação da dieta, utilização de medicamentos e planejamento de um 

horário regular de evacuação.  

As úlceras de pressão, também com freqüência, são encontradas nesta população, 

principalmente naquelas com os níveis funcionais, mais altos, torácico, lombar alto, em 

portadores de deformidades vertebrais, entre outras. Estas ocorrem quando a pele 

anestesiada é pressionada por uma saliência óssea ou contra uma superfície rígida 

(SANTOS in TEIXEIRA 2003). 
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A úlcera de pressão pode ser um grande limitador funcional, por isso a importância 

de um acompanhamento apropriado. Anomalias vertebrais devem ser corrigidas o quanto 

antes possível. Deve-se ter cuidados apropriados com órteses e mobiliários para prevenir 

o surgimento das lesões.  

Um estudo publicado (ROCCO et al, 2007) traçou o perfil funcional dos pacientes 

atendidos na clínica de Mielomeningocele da AACD - unidade Ibirapuera. No total foram 

230 pacientes selecionados. Destes 64 (27 %) apresentavam menos de 1 ano e 44% eram 

meninas. A maioria foi diagnosticada no período pré-natal e idade em média do 

fechamento da bolsa foi nas primeiras 24 horas de vida na metade dos casos. 

Dos 230 pacientes, 17 % não tinham sido submetidos a DVP até o momento da 

avaliação inicial na instituição. Quanto ao nível de lesão, 35 % eram torácicos, 29% 

lombar alto, 24% lombar baixo, 11% assimétricos e nenhum sacral. Concluiu que apesar 

das recomendações em literatura a DVP ainda era realizada tardiamente.  

Em geral as terapias oferecidas às crianças com mielomeningocele concentram-se 

na melhora de força, no tônus muscular, prevenção de deformidades e estimulação global 

do desenvolvimento. Leva-se em conta o nível de lesão, a partir da classificação de 

Hoffer (1973) a qual subdivide a mielomeningocele em níveis funcionais, visando o 

prognóstico de marcha. 

A marcha, que é o aspecto funcional pode ser classificado em um dos quatro tipos: 

comunitária (610m), domiciliar, (30m), não funcional (<3m) e não deambulador. O nível 

torácico tem um prognóstico ruim para a marcha, pois não apresenta movimentação ativa 

nos membros inferiores (ROCCO et al 2007). 

 

Se não apresentar deformidades ortopédicas o objetivo na reabilitação seria cadeira 

de rodas bem adaptada, ortostatismo em parapodium ou marcha terapêutica com tutor 

longo + RGO (reciprocal gait orthosis) e andador (ROCCO et al 2007).  
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 O prognóstico de deambulação e os objetivos a serem alcançados na reabilitação 

dependem não somente do nível neurológico, mas também da presença ou não de 

deformidades ortopédicas, obesidade, deficiência intelectual e condições 

socioeconômicas da família  

Como os pacientes com MMC, tendem a se tornar menos ativos e parar de realizar 

a marcha e outras funções relacionadas a mobilidade, como transferências em diferentes 

planos, mudar de lugar com independência, deslocar-se por distâncias maiores, entre 

outras com o passar dos anos, devido, sobretudo, à obesidade e deformidades ortopédicas, 

é fundamental estudar a idade de aquisição destas função e manter- se atento ao inicio da 

dificuldade para execução destas (FERNANDES et al 2005). 

 Sabe-se que pacientes com níveis neurológicos mais altos tendem a ter maior 

dificuldade nestas funções precocemente, se comparado aos níveis mais baixos. Outros 

sistemas de classificação também têm sido utilizados para descrever a função motora e o 

nível neurológico da lesão medular em indivíduos com mielomeningocele (BARTONEK 

et al, 2001). Porém essas classificações não são padronizadas, o que dificulta a 

comunicação entre os profissionais de saúde. 

Entretanto, apesar dessa classificação auxiliar o direcionamento do tratamento, 

ainda não é claro o real prejuízo funcional destas crianças e o quanto as intervenções 

oferecidas estão realmente favorecendo maior independência no dia-dia. 

   Sendo assim, parece-nos que a aplicação do PEDI (Pediatric Evolution of 

Disability Inventory) com pais e responsáveis das crianças com mielomeningocele será de 

grande auxilio para uma análise mais detalhada do desempenho funcional delas. 

 

 

 

 

 



22 

 

2.2. Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade – PEDI  

 

No PEDI, a função é definida como a capacidade para executar atividades básicas 

até atividades descritas como mais complexas. Permite conhecer melhor as habilidades, o 

nível de assistência oferecida e os tipos de adaptações ou modificações realizadas no 

ambiente. 

 O inventário de avaliação pediátrico de incapacidade foi desenvolvido, por Haley e 

colaboradores em 1992 e validado, para a população brasileira por Mancini em 2000.  É 

um instrumento padronizado, que avalia a função em crianças com deficiência, com idade 

entre 6 meses a 7,5 anos.  

É uma entrevista estruturada, que procura documentar o desempenho funcional em 

atividades diárias, o teste engloba três dimensões, auto-cuidado, mobilidade e interação 

social, estas englobam atividades de alimentação, vestuário, higiene pessoal, 

transferências, locomoção em ambientes internos e externos, uso de escadas e também na 

dimensão social, questões relacionadas com a comunicação, resolução de problemas, 

interação com amigos, etc.   

O outro domínio avaliado relaciona-se a assistência do cuidador, neste é verificado 

o quanto de assistência é oferecido para a criança, se é necessário uso de adaptações, 

modificações no ambiente, entre outros e comparar as habilidades descritas na primeira 

parte da avaliação e a quantidade de ajuda oferecida, se estão em equilíbrio ou não.   

Por ser um protocolo funcional, também permite durante sua aplicação, sejam feitas 

orientações relacionadas a rotina e a participação da criança em ambientes familiares.   

A aplicação do PEDI em estudos realizados em outros países, Schoenmakers, et al 

2003, Schoenmakers, et al 2005, Tsai et al, 2002, em crianças com mielomeningocele, 

mostraram que aquelas com níveis mais altos de lesão, apresentaram baixo nível de 

independência, nos domínios de auto-cuidado e assistência do cuidado. A maioria da 

população estudada, necessitava de assistência de moderada a máxima.  
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 Nestes trabalhos, também foram relacionados, o nível funcional, com o domínio 

de mobilidade. A mobilidade é descrita como a capacidade do indivíduo de mover-se de 

maneira eficiente no ambiente. As crianças com lesões altas sofrem importante 

diminuição em sua participação em diferentes atividades. 

 Em estudo realizado em São Paulo, a capacidade de deambulação, refletiu na 

necessidade de assistência do cuidador, neste trabalho os pacientes com níveis funcionais, 

mais altos, não deambuladores, necessitaram de assistência máxima nas atividades 

relacionadas á locomoção e transferências (COLLANGE et al, 2007).  

Daielsson e colaboradores, em 2008, realizaram estudo sobre os fatores que afetam 

a qualidade de vida. Foram avaliados 38 sujeitos com MMC sendo utilizados o 

questionário de qualidade de vida CHQ-PF 50 (Child Health Questionaire) e o PEDI.  Os 

autores observaram maior prejuízo na qualidade de vida e o impacto maior foi naqueles 

indivíduos com maior dificuldade na áreas de mobilidade e auto-cuidado.  

Outro estudo foi realizado no Hospital Universitário da Holanda em 2005, por 

Schoenmakers et al.  O objetivo do trabalho foi investigar quais habilidades funcionais 

são determinantes para a qualidade de vida. Foram avaliados 122 sujeitos, com idade 

entre 1 e 18 anos, todos com espinha bífida, através de três instrumentos, PEDI, 

Movement ABC e Spina Bifida Health. Concluíram que o principal fator determinante 

para a qualidade de vida era a independência nas atividades de vida diária, assim como 

aqueles com maior mobilidade, apresentaram maior desempenho. 

Em outro trabalho realizado pelo mesmo autor em 2003, o objetivo foi investigar o 

desempenho funcional de dois grupos, um formado por 30 crianças com MMC sacral e 

outro com 14 crianças com Lipomielomeningocele (LMMC). Foram avaliados graus de 

força muscular em membros inferiores e padrões de deambulação. Foi utilizada a escala 

BSID (Bateria dos movimentos infantis) e também o PEDI para avaliar o desempenho 

funcional de ambos os grupos. Foram encontrados diferenças significativas em ambos os 

grupos em relação ao padrão de marcha sendo observado menor força muscular no grupo 

de crianças com MMC sacral. Nos escores do PEDI os resultados em ambos os grupos 

foram semelhantes. Em ambos encontrou-se maior dificuldade na área de cuidados 

pessoais principalmente nos itens relacionados a controle urinário e esfíncter.    
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O estudo realizado por Collange et al, 2007, no ambulatório pediátrico do Hospital 

Santa Marcelina, em São Paulo, o objetivo foi analisar o impacto dos níveis de 

deambulação e alterações neurológicas associadas ao quadro clínico e o desempenho 

funcional dos pacientes.  No total foram avaliados 40 sujeito com idade entre 3 a 7,5anos, 

todos com MMC em diferentes níveis, descrito conforme a classificação de Hoffer, 

torácico, lombar alto, lombar baixo e sacral. Este foi um estudo de caráter transversal, no 

qual o instrumento utilizado foi o PEDI. 

 Nos resultados foram observados que os graus de lesão estão diretamente ligados 

ao desempenho funcional: quanto mais alto o nível de lesão menor o desempenho 

funcional.  

A busca pela funcionalidade nas atividades de vida diária (AVD) tem sido objetivo 

de programas de reabilitação de crianças com lesão neurológica cujas informações de 

desempenho funcional possuem grande importância no direcionamento e tomada de 

decisões terapêuticas (MAGALHÃES in SOUZA,2003). 

 A versão traduzida do PEDI tem sido utilizada em diversas pesquisas nacionais 

(ALLEGRETTI et al., 2002; OLIVEIRA; CORDANI, 2002; MANCINI et al., 2002) e 

vários autores propõe a adoção desta avaliação na prática clínica (GONTIJO; 

OLIVEIRA, 2002; MAGALHÃES, 2003; CHAGAS; MANCINI, 2004). 

 MANCINI et al. em 2002 investigaram crianças com paralisia cerebral. Crianças 

com desenvolvimento motor típico serviram de controle. Verificaram o desempenho em 

atividades de auto-cuidado. Os itens foram organizados de acordo com o grau de 

dificuldade e os com maior grau de dificuldades foram: amarra os sapatos, desembaraçar 

os cabelos, lavar e secar a face, limpar e assoar o nariz, usar faca, calçar meias, abrir e 

fechar torneira durante o banho, retirar e calçar sapatos, entre outros. 

O grupo controle foi composto por 142 crianças com idade de 3 a 7,6 anos, sendo 

metade de cada gênero e o grupo de crianças com paralisia cerebral, apresentavam 

diagnósticos diversos, porem em geral com quadro motor atenuado, eram 33 crianças 

sendo 18 do sexo feminino e 15 do sexo masculino, com idade entre 3 a 8 anos.  
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O PEDI mostrou diferença em desempenho entre os grupos, sendo o grupo com 

paralisia cerebral com dificuldade superior, porem mostrou que mesmo na presença de 

limitações motoras, as crianças com paralisia cerebral demonstram uma continuidade no 

desempenho funcional, semelhante ao grupo com desenvolvimento normal. 

Outro estudo realizado por MANCINI et al, 2003, teve como objetivo, comparar o 

desempenho funcional de crianças com síndrome de Down, com crianças normais, aos 2 

e 5 anos. A amostra compreendeu 40 crianças as quais foram divididas em quatro grupos 

por faixa etária: crianças com síndrome de Down de 2 anos, crianças com síndrome de 

Down de 5 anos, crianças sem síndrome de 2 anos e crianças sem síndrome de 5 anos. 

Todos foram avaliados através da aplicação do PEDI. As comparações indicaram 

que aos 2 anos, o desempenho das crianças normais é superior nas três áreas de 

desempenho e o nível de assistência do cuidador é menor oferecido ao grupo sem 

síndrome de Down. Aos 5 anos as diferenças não são superiores nas três áreas de 

desempenho, nesta idade observou-se dificuldades específicas, mostrando um 

desempenho no grupo com síndrome de Down, mais próximo do grupo controle. O 

estudo concluiu que as diferenças observadas são influenciadas pela idade, melhorando 

ao longo do desenvolvimento. 

MANCINI et al, 2004 também utilizou a aplicação do PEDI para avaliar o impacto 

da interação nascimento pré-termo e nível socioeconômico da família no desempenho 

funcional e na independência em tarefas de vida diária. O grupo foi composto por 

crianças prematuras de 3 anos de idade. Foi um estudo de caráter transversal com amostra 

de 40 sujeitos avaliados nas áreas de auto-cuidado, mobilidade e função social. Como 

resultado as crianças nascidas pré-termo apresentaram escores inferiores em todas as 

áreas. 

Outro estudo encontrado que demonstra a grande possibilidade de utilização do 

PEDI como instrumento para determinar o desempenho funcional, foi realizado em 

crianças com asma, resultados revelam que o cuidador da criança com asma aguda limita 

suas experiências de mobilidade, não permitindo a participação independente em 

atividades de locomoção, transferência e subir/descer escadas (MANCINI, 2002). 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

Traçar o perfil funcional de crianças com mielomeningocele lombar alto (Q05-1) e 

lombar baixo (Q05-2) por meio do Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade 

(PEDI) 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Descrever o perfil das crianças com mielomeningocele nas duas partes da PEDI. 

Parte I: habilidades funcionais Auto-Cuidado, Mobilidade e Função Social e Parte 

II Assistência do Cuidador 

 

2. Comparar crianças com mielomeningocele lombar alto com crianças com 

mielomeningocele lombar baixo em das três áreas de habilidades funcionais e na 

assistência do cuidador 

 

3. Correlacionar as 3 áreas habilidades funcionais (Parte I) e assistência do cuidador 

(Parte II) da PEDI em crianças com mielomeningocele 
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4. MÉTODO 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Associação de 

Assistência á Criança Deficiente (AACD, Anexo 1) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Participaram do estudo crianças atendidas na 

AACD, unidade Mooca, com idade de 6 meses a 7,5 anos, todas com diagnóstico de 

mielomeningocele, níveis lombar alto e baixo. A classificação quanto à altura da lesão é 

estabelecida pelo fisiatra ou ortopedista, a partir da classificação de Hoffer, quando o 

paciente realiza a primeira avaliação na instituição. 

Todas as crianças são submetidas à rotina de avaliação e acompanhamento 

oferecidas pelo serviço nos níveis clínico (neurológico, fisiátrico e ortopédico).  Os casos 

são agrupados segundo a classificação de Hoffer (1973) e diagnosticados de acordo com 

o nível neurológico de lesão medular, como torácico, lombar alto, lombar baixo e sacral. 

Também são classificados quanto o prognóstico funcional, relacionado ao padrão de 

marcha como: deambulador comunitário, deambulador domiciliar, deambulador não 

funcional e não deambulador.  

As crianças também são acompanhadas por diversos profissionais da área de 

reabilitação, incluindo o setor de Terapia Ocupacional. Para este estudo foram priorizadas 

crianças em terapia nos diversos setores da reabilitação, dentro do nível neurológico e 

idade anteriormente estabelecido. 

Participantes 

No período de janeiro de 2011 a abril de 2013 foram atendidas 73 crianças para 

consultas, terapias e orientações. Em 30 casos foi aplicado o instrumento PEDI por meio 

de entrevista estruturada, aplicada ao cuidador da criança, esta durava em media 45 

minutos e era agendada no setor de terapia ocupacional em horário de maior conveniência 

para o responsável, a entrevista era realizada sem a presença da criança. Os critérios de 

exclusão foram níveis diferentes de lesão estabelecidos, faixa etária superior a 

estabelecida anteriormente e cuidadores que não tinham condições de fornecer 

informações corretas sobre o dia-dia da criança. 

A amostra selecionada para esta pesquisa está descrita na Tabela1. 
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Tabela 1. Crianças incluídas na avaliação com o PEDI no período de janeiro 2011 a abril 

2013 na Unidade Mooca da AACD, São Paulo. 

Caso         Idade meses         Sexo lombar alto lombar baixo  PEDI aplicado  

1                41        masc                  X            pai 

2                56                        masc        X                                                    mãe  

3                54                        fem          X                                                    mãe  

4                41                        masc                               X                             mãe 

5                49                        fem                                 X                             mãe 

6                42                        masc                               X                             mãe 

7                45                        fem                                 X                             mãe 

8                77                        fem         X                                                     mãe 

9                44                        fem                                 X                             mãe 

10              43                        masc                               X                             mãe 

11              63                        fem                                 X                             mãe 

12              72                        fem         X                                                     avó 

13              73                        masc       X                                                     mãe 

14              73                        masc       X                                                     mãe 

15              84                        masc       X                                                     mãe   

16              84                        masc       X                                                     mãe 

17              75                        fem                                 X                             mãe 

18              71                        masc                               X                             mãe 

19              72                        masc      X                                                      mãe 

20              57                        fem        X                                                      mãe  

21              77                        fem        X                                                      mãe 

22              82                        fem                                X                              mãe 

23              84                         fem       X                                                      mãe 

24              72                         fem                                X                             mãe 

25              84                         masc     X                                                      mãe 

26              84                         masc                              X                             mãe 

27              34                         fem      X                                                       mãe 

28              73                         fem                                X                             mãe 

29              84                         masc    X                                                       mãe 

30              68                         fem                                X                             mãe                                   
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Instrumento 

O Pediatric Evaluation of Disability Inventory, PEDI, (HALEY 2000) é uma 

medida quantitativa, que visa medir mudanças de uma determinada característica com o 

passar do tempo, monitorar o desenvolvimento natural de uma condição, checar e avaliar 

a eficácia de uma intervenção. 

O objetivo do instrumento é fornecer uma ampla avaliação clínica da capacidade da 

criança para as habilidades funcionais e sobre o seu desempenho em suas atividades 

habituais. 

O limite de idade estabelecido pela escala é de 6 meses a 7,5 anos, também 

podendo ser utilizado em crianças mais velhas cujas habilidades se encontrem próxima os 

desempenho estabelecido para esta faixa etária. A avaliação foi pensada em um primeiro 

momento, para crianças pequenas, com condições de incapacidades variáveis, mais 

particularmente crianças com alterações motoras. 

A aplicação é realizada com o responsável, preferencialmente o principal cuidador 

da criança, o teste consiste em uma entrevista estruturada, dividida em duas partes, a 

primeira parte, que avalia três áreas de habilidades funcionais e a segunda parte que 

avalia a assistência do cuidador e terceira relacionada as modificações do ambiente. 

A primeira parte relacionada as habilidades funcionais, são divididas em três áreas, 

auto cuidado, que são avaliados desempenho na alimentação, higiene oral, pentear os 

cabelos, banho, vestuário, tronco superior e tronco inferior, uso de banheiro, controle 

urinário e de esfíncter.  Sendo um total de 73 itens. 

A segunda área está relacionada a mobilidade, avaliando capacidade para a 

realização de transferências, mudar de lugar intencionalmente, subir e descer da cama, 

entrar e sair do chuveiro, formas de locomoção em ambientes interno (dentro de casa, em 

sala de aula), locomoção em ambientes externos, ruas, estabelecimentos comerciais, entre 

outros. E também avalia os métodos de locomoção, desde andar com uso de 

equipamentos de reabilitação (órteses, andadores, etc), ou cadeira de rodas, levando em 

consideração distância e velocidade. A área consiste em 59 itens. 
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E a terceira área é relacionada a função social, envolvendo compreensão e 

expressão, comunicação, linguagem, habilidades cognitivas, interação com adultos e com 

crianças de idade semelhante, esta é composta por 65 itens. 

As habilidades funcionais, descritas acima, são pontuadas em 0, quando a criança é 

incapaz de desempenhar o item e 1 quando, ela é capaz de desempenhar o item, na 

maioria das situações. 

São obtidos escore brutos pela somatória dos itens apurados. Estes escores são 

transformados em escores contínuos normatizados para a população brasileira (Mancini, 

2005). 

A parte II do inventário, avalia a assistência do cuidador, verifica a relação entre a 

dificuldade apresentada pela criança e a quantidade de auxilio, oferecido pelo cuidador, é 

pontuada de 0 a 5, sendo 0 assistência total e 5 independente. Também são obtidos 

escores brutos e escores transformados (Mancini, 2005). 

 Na parte III estão as modificações do ambiente, que são obtidas ao longo de toda a 

entrevista, onde o cuidador descreve, as modificações ambientais necessárias, para dar 

suporte ao desempenho funcional, como modificações em utensílios, equipamentos de 

reabilitação, modificações arquitetônicas, entre outras. 

Este teste foi traduzido para o português e adaptado às condições socioculturais do 

Brasil, informando três aspectos de extrema relevância no desenvolvimento funcional, 

englobando o nível de participação nas atividades diárias, as modificações do ambiente e 

a quantidade de assistência oferecida. Mostrando assim de forma objetiva, as áreas de 

desempenho mais deficitárias que necessitariam de maior intervenção.  

Os critérios de exclusão serão níveis diferentes de lesão dos estabelecidos, faixa etária 

inferior ou superior e cuidadores que não tenham condições de fornecer informações corretas 

sobre o dia- dia da criança.  O entrevistado deverá ser aquele individuo que melhor puder 

informar sobre o desempenho típico da criança e este deverá ser o mesmo informante em 

ambas as aplicações. 
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Para a avaliação não é necessário a presença da criança. A mesma será realizada, por 

um único avaliador, treinado conforme especificações propostas no manual do instrumento. 

Após coleta será feito uma análise estatística dos dados obtidos. 

 

 

Análise dos dados 

 

Neste trabalho realizamos análises com os dois escores, de acordo com cada 

situação.  

Procedeu-se primeiro a uma análise descritiva para mostrar os aspectos gerais da 

amostra, principalmente derivada da Tabela 1. 

 

Para utilização das análises paramétricas foram verificados os pressupostos de 

distribuição normal dos dados pelo teste de Kolmogorov-Smirnov e homogeneidade das 

variâncias pelo Teste de Levene. Ambos não apresentaram significância estatística 

(p>0,05) satisfazendo os critérios necessários para o uso das análises paramétricas.  

 

Foram realizadas análises de frequência com base nos escores normativo por idade, 

correlações parciais entre os domínios do PEDI, Teste t de medidas pareadas para análise 

de diferenças entre os domínios e Análise de Covariância (ANCOVA) entre os grupos. 

Utilizou-se o software IBM SPSS versão 20.0 para as análises estatísticas, com nível de 

significância de 5%. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Das 30 crianças, 14 eram do sexo masculino e a mãe respondeu o questionário 

em 28 casos. Quanto ao nível da lesão, foram 15 casos para cada uma delas. As idades 

variaram de 2 a 7 anos (média de 5,43 e dp=1,35). Em meses tivemos média de 65,26 

meses e dp=16,31. 

 

Quanto aos escores contínuos obtidos na parte das habilidades funcionais, nas 

áreas de auto-cuidado, mobilidade e função social, os resultados podem ser vistos na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2. Pontuações obtidas nas áreas de auto-cuidado, mobilidade e função 

social por 30 crianças com mielomeningocele e idades entre 2 a 7 anos atendidas na 

Unidade Mooca da AACD de São Paulo. 

Pontuações   AC  M  FS 

Mínimo   42,79  28,92  57,98 

Máximo   66,88  60,80  75,16 

Mediana   54,70  38,64  67,25 

Média    55,20  39,99  67,10 

Desvio Padrão   6,1461  7,2426  4,4621 

AC: auto-cuidado  M: mobilidade  FS: função social 

 

A comparação das médias pelo teste t mostra diferença significativa entre áreas 

mas as 2 áreas que não apresentam interposição são as de M e FS. Este efeito é percebido 

no gráfico 1. As análises indicaram que o desempenho em Função Social (M=67,7; 

DP=4,30) é maior que o desempenho em Autocuidado (M=56,13; DP=7,98) e em 

Mobilidade (M=41,29; DP=8,43). Em ambos há diferença estatisticamente significativa 

(p ≤ 0,001). Também foram verificas diferenças estatisticamente significativas entre as 

áreas de Mobilidade e Autocuidado (p ≤ 0,001), com melhor desempenho nesta última. 
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Mostrando de outra maneira esta distribuição, dividimos os sujeitos em grupos 

segundo os escores normativos obtidos com intervalo de 10 pontos. As frequências de 

acordo com os pontos obtidos em função dos escores padronizados por idade encontram-

se descritas na Tabela 3.  

 

Tabela 3. Frequência de sujeitos por grupo em função da pontuação padronizada por área.  

Grupos Autocuidado (%) Mobilidade (%) Função Social (%) 

1 - abaixo de 10 pontos 22 (73,3) 30 (100) 2  (6,7) 

2 - entre 11 e 20 pontos 5 (16,7) - 1  (3,3) 

3 - entre 21 e 30 pontos 3 (10,0) -  7  (23,3) 

4 - entre 31 e 40 pontos - - 16  (53,3) 

5 - entre 41 e 50 pontos - - 4  (13,3) 

Total 30 (100) 30 (100) 30 (100) 

 

 

O escore padronizado normativo é o que informa sobre o desempenho esperado de 

crianças de mesma faixa etária, com desenvolvimento normal. Em cada grupo etário um 

escore normativo entre 30 e 70 é considerado dentro do intervalo de normalidade. A 

Tabela 3 mostra que nas áreas de AC e M nem uma das 30 crianças atingiram 30 pontos. 

Já na função social, 20 crianças atingiram mais de 30 pontos (67% da amostra) 

Gráfico 1. Representação da distribuição da pontuação nas áreas de habilidades 

funcionais entre 30 crianças com mielomeningocele e idades entre 2 a 7 anos 

atendidas na Unidade Mooca da AACD de São Paulo. 
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Como se percebe a área da mobilidade é a mais comprometida com todas as 

crianças tendo desempenho inferior a 10 pontos.  

Estes resultados traduzem a situação clinica destas crianças cujos problemas estão 

diretamente relacionados a lesão medular com máxima repercussão na mobilidade, 

deficiência no auto-cuidado mas funções sociais mais preservadas. 

Embora com desempenhos diferentes, foi observada correlação entre os diferentes 

domínios. Os dados obtidos a partir de correlações parciais, controlando o efeito da idade 

encontram-se sumariados na Tabela 4.  

 

Tabela 4. Correlações Parciais entre os domínios do PEDI em 30 crianças com 

mielomeningocele e idades entre 2 a 7 anos atendidas na Unidade Mooca da AACD de 

São Paulo. 

 

 

Autocuid. Mobil. 
Função 

Social 

Autocuidado 

cuidador 

Mobilidade 

cuidador 

Funç. social. 

cuidador 

Autocuid. 1 0,29 0,31 0,37* 0,60** -0,07 

Mobilid. 

 

1 0,05 0,28 0,42** -0,17 

Função Soc. 

  

1 0,34 0,06 0,55** 

Autocuid-cuid. 

   

1 0,45* 0,34 

Mobilid-cuid. 

    

1 -0,08 

Funç.Soc-cuid. 

     

1 

*correlação é significativa ao nível de p ≤ 0,05. 

** correlação é significativa ao nível de p ≤ 0,01. 

 

  

Os dados obtidos das correlações apresentados na Tabela 4 mostram correlações 

positivas em sua maioria, de magnitude variando entre baixa e moderada entre os escores 

obtidos pela observação das crianças e pela resposta do cuidador nas três áreas avaliadas. 

As correlações entre Autocuidado, Mobilidade e Função Social foram positivas, mas sem 

significância estatística. Entretanto, houve correlação entre cada domínio observado e 

respondido pelo cuidador. Em autocuidado, a correlação entre o observado e o cuidador 

foi significativa e de magnitude moderada. O mesmo foi verificado nos domínio de 

Mobilidade e Função Social. Sendo que destas três áreas, a maior correlação foi obtida 

para Função Social. 
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Além disso, vale ressaltar que cada domínio apresenta itens com níveis diferentes 

de dificuldade. Sendo assim, foi calculada porcentagens de acertos por item de acordo 

com as médias dos acertos obtidas em cada domínio. As tabelas 5, 6 e 7 apresentam as 

porcentagens de acertos do grupo como um todo. Os itens foram colocados em ordem de 

dificuldade, ou seja, do mais fácil (maior porcentagem de acertos) para o mais difícil 

(menor porcentagem de acertos). 

 

Tabela 5. Porcentagens de acertos nos itens para Autocuidado 

Autocuidado 

Item Descrição 

Habilidade 

preservada % 

A Textura dos alimentos 100 

F Cuidado com o nariz 81,4 

C Uso de recipientes de beber 79,4 

B Uso de utensílios 74 

G Lavar as mãos 72 

D Higiene oral 70 

E Cuidado com o cabelo 63,5 

I Vestimentas abertas na frente 54,8 

J Fechos 40,8 

H Lavar o corpo e a face 38,8 

K Calças 37,4 

L Sapatos e meias 37,4 

O Controle intestinal 16,8 

N Controle urinário 14 

M Tarefas de Toalete 12,8 

 

 

Tabela 6. Porcentagem de acertos nos itens para Mobilidade 

Mobilidade 

Item Descrição Acertos % 

G Locomoção em ambiente interno - distância/velocidade 79,4 

D Transferência no ônibus 75 

B Transferência de cadeira/cadeira de roda 70,8 

H Locomoção em ambiente interno - puxa/carrega objetos 66 

F Locomoção em ambientes internos - métodos 58 

J Locomoção em ambiente externo - distância/velocidade 48 

K Locomoção em ambiente externo - superfície 40,8 

L Subir escadas 34 

I Locomoção em ambiente externo – métodos 33,5 

M Descer escadas 29,4 
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A Transferência do vaso sanitário 15,4 

E Transferência no chuveiro 10,8 

C Transferência no carro 8 

 

 

Tabela 7. Porcentagem de acertos nos itens para Função Social.  

Função social 

Item Descrição Acertos % 

A Compreensão do significado da palavra 99,4 

C Uso funcional da comunicação 99,4 

D Complexidade da comunicação expressiva 96,8 

B Compreensão da complexidade da sentença 96 

H Brincadeira com objetos 74,8 

E Resolução de problemas 70,8 

F Jogos interativos (adultos) 70,8 

I Auto-informação 65,4 

G Interação com pares 64,8 

J Orientação temporal 63,4 

K Tarefas domésticas 54,8 

M Função comunitária 50,8 

L Auto-proteção 35,4 

 

 

 Os resultados observados nas tabelas anteriores estão de acordo com a literatura e 

diretamente relacionados com o tipo de lesão apresentada nas amostras. Assim as 

crianças de ambos os grupos apresentam maior dificuldade no domínio de mobilidade, 

seguido por auto-cuidado e melhor desempenho em função social. Neste ultimo domínio 

com desempenho menor em atividades que não fazem parte do dia-dia destas crianças, 

por exemplo transações comerciais em estabelecimentos públicos, noção de segurança ao 

atravessar a rua sem a presença de um adulto, entre outras. Todos os cuidadores não 

observam estas habilidade nos filhos, já que os mesmos não vivenciam essas funções em 

seu dia-dia.   

Quanto a função social, espera-se desempenho normal das habilidades 

exclusivamente relacionadas com o desempenho cognitivo, como os itens A, B, C, D e E, 

por exemplo. Como se percebe ouve boa performance das crianças nestes itens. Como se 

sabe as crianças com espinha bífida têm alto risco de desenvolverem transtornos 

neurológicos cognitivos pela complicação representada pela hidrocefalia. Em nossa 



37 

 

amostra todas as crianças foram submetidas a derivação ventricular preventiva. Além 

disso, houve seleção clínica dos casos que apresentavam deficiência cognitiva nítida.  

A fim de compreender melhor o funcionamento adaptativo, os sujeitos foram 

divididos em dois grupos: com lesão alta (Q05-1) e baixa (Q05-2). Cada grupo foi 

composto por 15 participantes. A Tabela 8 mostra a frequência de participantes por grupo 

em função das pontuações padronizadas.    

  

Tabela 8. Frequência das pontuações de acordo com os grupos lombar alto ( Q05-

1) e baixo (Q05-2) em 30 crianças com mielomeningocele e idades entre 2 a 7 anos 

atendidas na Unidade Mooca da AACD de São Paulo. 

Grupos   Autocuidado (%) Mobilidade (%) Função Social (%) 

 

Q05-1 Q05-2 Q05-1 Q05-2 Q05-1 Q05-2 

1 - abaixo de 10 pontos 11(73,3) 11 (73,3) 15 (100) 15 (100) 2 (13,3) - 

2 - entre 11 e 20 pontos 3 (20,0) 2 (13,3)   1 (6,7) - 

3 - entre 21 e 30 pontos 1 (6,7) 2 (13,3)    5 (33,3) 2 (13,3) 

4 - entre 31 e 40 pontos -    6 (40) 10 (66,7) 

5 - entre 41 e 50 pontos -    1 (6,7) 3 (20,0) 

 

 

 Conforme os dados apresentados na Tabela 8 em Mobilidade os grupos 

apresentam as mesmas pontuações, assim como em Autocuidado as pontuações também 

são semelhantes. A diferença está na maior frequência de indivíduos do grupo 1 com 

pontuações mais baixas em função social e maior freqüência de indivíduos do grupo 2 

com pontuações mais altas. Estes resultados não concordam plenamente com o esperado 

e com o apontado na literatura. De fato, as crianças com lesões altas deveriam ser 

nitidamente mais comprometidas, conforme dados encontrados em pesquisas anteriores. 

Porém, em nossa amostra, este resultado pode estar relacionado com a proximidade dos 

níveis de lesão, entre alta e baixa. Assim nos artigos mencionados anteriormente, a 

comparação era entre o nível torácico (maior comprometimento, a partir da classificação 

de Hoffer) até o nível sacral que seriam aqueles com menor comprometimento, com 

prognostico de marcha comunitária sem utilização de aditamentos. Neste trabalho a 

proposta foi analisar os pacientes com lesão lombar, nos níveis alto e baixos, que 

apresentaram diferenças qualitativas, conforme o esperado porem sem diferença 

significativa estatística.  
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 No grupo 1, considerando os escores contínuos, Teste t de medidas pareadas 

mostrou que há diferenças estatisticamente significativas (p ≤ 0,001) entre os três 

domínios. Maiores pontuações foram observadas em Função Social (M=67,14; DP=4,76), 

seguidas por Autocuidado (M=54,28; DP=3,55) e por fim, menores pontuações em 

Mobilidade (M=38,69; DP=5,82).  

 A mesma análise realizada com o grupo 2 revelou resultados bem semelhantes, 

também com diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p ≤ 0,001) em 

todas as áreas avaliadas. Da mesma forma que o grupo 1, no grupos 2 maiores pontuações 

foram em Função Social (M=67,07; DP=4,30), seguido por Autocuidado (M=56,13; 

DP=7,98) e por fim, em Mobilidade (M=41,29; DP=8,43).  

 Os resultados obtidos a partir da análise intra-grupos mostrou que ambos possuem 

perfis semelhantes, com maior facilidade em função social e maiores prejuízos em 

mobilidade. De forma geral observa-se então um perfil único que reflete as áreas de 

maior e menor prejuízo funcional de grupo como um todo.  

 A seguir foram realizadas comparações entre os grupos 1 e 2. As análises foram 

realizadas baseando-se nos escores totais brutos de cada grupo. São apresentadas na 

Tabela 8 as estatísticas descritivas de média e desvio-padrão por grupo em cada área do 

PEDI. 

 

Tabela 8. Média, desvio-padrão e tamanho de efeito das diferenças entre os grupos. 

  Grupo Q05-1 Grupo Q05-2   

Área M DP M DP P 

Autocuidado 36,93 ±4,94 38,93 ±10,07 0,25 

Mobilidade 24,87 ±7,72 27,13 ±8,93 0,27 

Função Social 47 ±5,34 47,07 ±4,8 0,01 

 

  

Os dados apresentados na Tabela 8 mostram que maiores médias são observadas 

no grupo 2 em relação grupo 1 mas a diferença não é estatisticamente significante.  No 

entanto com a análise de Covariância (ANCOVA), controlando a idade, foram verificadas 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos para Mobilidade (F(2,1) =3,795; 

p=0,035), Autocuidado (F(2,1) =19,095; p<0,001) e Função Social (F(2,1) =10,458; 

p<0,001), com performance melhor para as 15 crianças com meningomielocele baixa. 
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 Os resultados obtidos no presente estudo apontam que há um prejuízo funcional 

tanto em Autocuidado, Mobilidade e Função Social em crianças com Mielomeningocele. 

Na área de Autocuidado as habilidades de maior prejuízo estão relacionadas a tarefas de 

uso de toalete e controle dos esfíncteres. Já na mobilidade as maiores dificuldades se 

relacionam a transferência no chuveiro, no vaso sanitário e no carro. Enquanto que na 

Função Social, área de menor prejuízo funcional, as dificuldades estão basicamente 

relacionadas a funções de auto-proteção.  

 

 Não foram verificadas correlações entre os diferentes domínios, indicando que 

autocuidado, mobilidade e função social são habilidades distintas, sendo que não há um 

fator comum no desempenho entre elas. Desta forma, pode-se inferir que não são áreas 

relacionadas neste grupo de crianças.  

 

 Também foram verificadas diferenças entre o tipo de Mielomeningocele, com 

maior prejuízo funcional no grupo do tipo Lombar Alto quando comparadas ao grupo 2 

do tipo Lombar Baixo. Embora as análises intra-grupos revelaram um perfil semelhante 

entre os grupos, o primeiro apresentou mais prejuízos em todas as áreas quando 

comparado ao segundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

6. CONCLUSÕES 

 

 

A aplicação do questionário PEDI a 30 cuidadores de crianças com 

mielomeningocele permitiu as seguintes conclusões: a) não foram verificadas correlações 

entre os diferentes domínios, indicando que autocuidado, mobilidade e função social são 

habilidades distintas, sendo que não há um fator comum no desempenho entre elas. Desta 

forma, pode-se inferir que não são áreas relacionadas neste grupo de crianças.  Também 

foram verificadas diferenças entre o tipo de Mielomeningocele, com maior prejuízo 

funcional no grupo do tipo Lombar Alto quando comparadas ao grupo 2 do tipo Lombar 

Baixo. Embora as análises intra-grupos revelaram um perfil semelhante entre os grupos, o 

primeiro apresentou mais prejuízos em todas as áreas quando comparado ao segundo; 

b) as crianças com mielomeningocele desta amostra apresentaram maior prejuízo nas 

habilidades funcionais, nas áreas de mobilidade, seguida pela área de auto-cuidado e têm 

mais preservada as habilidades da área de função social nas quais estão incluídas 

habilidades cognitivo-comportamentais;  

c) na área de autocuidado as habilidades de maior prejuízo estão relacionadas a tarefas de 

uso de toalete e controle dos esfíncteres. Já na mobilidade as maiores dificuldades se 

relacionam a transferência no chuveiro, no vaso sanitário e no carro. Na Função Social, 

área de menor prejuízo funcional, as dificuldades estão basicamente relacionadas a 

funções de auto-proteção.  
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ANEXOS - A 
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TERMO DE ESCLARECIMENTO  

 

(nome do paciente) tem um tipo de doença denominada Defeito de fechamento do tubo 

neural (mielomeningocele) e está sendo convidado(a) a participar do estudo “Avaliação 

do desenvolvimento funcional em crianças com mielomeningocele através da aplicação 

do inventário de avaliação pediátrica de incapacidade (PEDI)”. Os avanços na área da 

saúde ocorrem através de estudos como este, por isso a participação dele(a) é 

importante. O objetivo deste estudo é traçar um perfil funcional das crianças em 

processo de reabilitação e caso ele(a) participe, será necessário que o cuidador principal 

da criança responda às perguntas da escala de avaliação. Não será feito nenhum 

procedimento que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida. Você poderá ter 

todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar o 

consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no atendimento. Pela participação no 

estudo, vocês não receberão qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que 

todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. O nome do paciente não aparecerá em qualquer momento do estudo, 

pois será identificado com um número.  

 

 

 

 

Anexo B 
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Anexo C- TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO  

 

 

Eu, (nome do voluntário), li e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que 

serve o estudo e qual procedimento a que meu filho será submetido. A explicação que 

recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para 

interromper nossa participação a qualquer momento, sem justificar minha decisão e que 

isso não afetará o tratamento do meu filho. Sei que nosso nome não será divulgado, que 

não terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em 

participar do estudo.  

 

 

 

 

 

São Paulo, ............./ ................../................  

 

 

__________________________________________          _______________________  

Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                Documento de identidade  

 

 

 

 

        ______________________________             _____________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável                  Assinatura do pesquisador orientador  

 

 

 

 

Em caso de dúvida em relação a esse documento, você pode entrar em contato com o 

Comitê Ética em Pesquisa da AACD tel. (11) 5576-0608 
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Anexo D - Carta de autorização para pesquisa, comitê de ética e pesquisa AACD: 

 

 


