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Introdução: A Mielomeningocele (MMC) é a forma mais comum e severa dos defeitos congênitos do tubo neural. A 

longevidade destes paciente tem relação direta com o uso da cadeira de rodas (CR). Porem, nestes pacientes, a CR 

favorece a ocorrência de alterações posturais, as quais em conjunto com o controle neuromuscular reduzido propicia o 

comprometimento da força dos músculos respiratórios. Apesar deste fato, poucos foram os estudos que se propuseram 

a avaliar o desempenho muscular respiratório dos pacientes com MMC usuários de cadeira de rodas. Objetivo: Avaliar a 

capacidade muscular respiratória de pacientes com MMC assintomáticos e usuários de cadeira de rodas, comparando-

os com crianças e adolescentes saudáveis e secundariamente correlacionar os dados obtidos com a presença de 

escoliose. Métodos: Este estudo observacional transversal, foi aprovado pelo Comitê De Ética em Pesquisa do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (CAEE nº 24947214.8.0000.5440/2015). Vinte e quatro 

participantes com idade média de 12,5 anos (DP=2,2) compuseram dois grupos: MMC-CR (8 pacientes com MMC, 

usuários de cadeira de rodas, dos quais 4 meninas e 4 meninos) e Grupo saudável (16 participantes saudáveis, dos 

quais 8 meninas e 8 meninos). Os participantes foram avaliados quanto ao peso (Kg) e altura (cm), presença de 

escoliose (exame físico) e resistência muscular respiratória (Ventilação Voluntária Máxima – VVM) utilizando o 

espirômetro KoKo PTF System, versão 4.11 (2007), nSpire Health Inc, Pulmonary Data Services, seguindo as normas 

da American Thoracic Society / European Respiratory Society. O nível de lesão medular foi obtido apenas para o grupo 

MMC-CR (achado radiológico e protocolo de avaliação do nível funcional). Foi realizada análise descritiva (média e 

desvio padrão) e analítica dos dados, utilizando o software estatístico SPSS® (versão 20) e os testes t-Student, 

Wilcoxon-Mann-Whitney e coeficiente de Spearman. Um alpha de 0,05 foi considerado significativo. Resultados: 50% 

dos MMC-CR tinham lesão medular torácica, 25% apresentaram lesão lombar alta e 25% lombar baixo. Os MMC-CR 

apresentaram menores valores de VVM (M=53,8%; DP=33,3) quando comparados aos saudáveis (M=146,3%; DP=59,7; 

p<0,01). Seis participantes do grupo MMC-CR apresentaram escoliose, sendo obtida uma fraca correlação inversa entre 



esta e a VVM (r=-0,12). Conclusão: Os dados obtidos indicam redução da resistência muscular respiratória dos MMC-

CR. Assim, parece ser importante avaliar e acompanhar a resistência muscular deste grupo para que intervenções 

respiratórias possam ser introduzidas precocemente.Descritores: força muscular; respiração; mielomeningocele. 
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