
Análise das diferenças de abordagem entre as técnicas 

cirúrgicas intrauterinas e pós natais em casos de 
mielomeningocele

A mielomeningocele (MMC) é um defeito do

fechamento do tubo neural que gera uma exposição

da medula. Essa má formação tem como

consequências déficit motor, incontinência fecal e

urinária e alterações do sistema nervoso central.

Portanto, recomenda-se o tratamento cirúrgico,

havendo atualmente duas possibilidades: a

correção pós natal e a cirurgia intra útero.
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Evolução 

Analisar as técnicas cirúrgicas intrauterina e pós

natal em casos de MMC, com foco em compará-las

quanto às vantagens e desvantagens.

OBJETIVOS

INTRODUÇÃO

Revisão de literatura com base em dados

eletrônicos: Google Acadêmico, Scielo e PubMed.

MÉTODOS

Artigos apresentados 

na íntegra, escritos em 

português e inglês, 

publicados entre 2010 

e 2020

 Favorece o prognóstico global da criança ao
preservar a medula e melhorar o nível neurológico.

 Leva a uma melhor resposta da função motora,

melhor preservação sensitiva e maior probabilidade

de deambulação sem dispositivos.

 A cirurgia a céu aberto eleva o risco materno a

complicações, como ruptura prematura das

membranas, implicando em risco aumentado de

parto prematuro.

A técnica de sutura em planos é empregada sendo

finalizada com fechamento por sutura contínua.

 Pode ocorrer o confinamento da medula,

impedindo a ascensão da mesma no canal medular

e gerando os sintomas da “síndrome da medula

presa”.

 Para minimizar esses efeitos adversos, métodos

de substituição do tecido nervoso, como o uso de

celulose biosintética foram desenvolvidos,

necessitando de mais estudos para a sua validação.

RESULTADOS

A cirurgia intrauterina para tratamento da MMC é

uma alternativa promissora visto que melhora o

prognóstico do feto. Já a cirurgia pós natal é mais

arriscada devido à técnica de sutura em planos.

Portanto, embora a restauração da MMC através da

cirurgia intrauterina proporcione um tratamento de

maior precisão e efetividade, é uma técnica que

necessita de maiores estudos para seu
aprimoramento.
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