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Introdução: Mielomeningocele é uma malformação congênita do fechamento do tubo neural que resulta na 
exposição da medula e das raízes nervosas. A correção cirúrgica intraútero é uma técnica inovadora que possui 
como objetivo tratar ou evitar a progressão das anomalias. Descrição do caso: L.C.O., prematuro tardio nasceu 
com 2410 g, 41,5 cm de comprimento e 35 cm de perímetro cefálico. Diagnosticado com mielomeningocele 
no pré natal, fez intervenção intraútero em São Paulo na 23ª semana de gestação. Em relação ao desenvolvi-
mento motor, observa-se, durante o acompanhamento no ambulatório de risco, que não ocorreu atraso até o 
momento, sendo que teve sustentação cervical aos 3 meses, sentava com apoio aos 6 meses e sem apoio aos 
8 meses e engatinhava aos 10 meses. Como apresenta também pé torto congênito à direita, faz acompanha-
mento com ortopedista e foi indicado uso de bota ortopédica. Mantém acompanhamento com fisioterapeuta 
e neurologista. Não desenvolveu hidrocefalia. Discussão: As causas da mielomeningocele ainda são incertas, 
porém estão associadas a fatores genéticos e ambientais. As sequelas podem ser múltiplas, com graus variados 
de acometimento, como déficit motor, incontinência fecal e urinária. O diagnóstico pode ser realizado no pré-
natal, através de exames de ultrassonografia, pela dosagem de alfa fetoproteína plasmática e acetilcolinesterase 
no líquido amniótico. A correção cirúrgica intraútero deve ser realizada entre 24 e 26 semanas de gestação, 
havendo melhora do prognóstico em relação ao desenvolvimento neurológico, motor e menor incidência de 
hidrocefalia. Conclusão: Devido à grande morbidade futura da mielomeningocele é imprescindível a dissemi-
nação da correção cirúrgica intraútero. Recentemente foi inaugurado na Santa Casa de Porto Alegre o Instituto 
Materno Fetal Pereira Rigo que permitirá a realização destas cirurgias em nosso Estado. O paciente relatado 
apresentou adequado desenvolvimento neuropsicomotor devido à intervenção precoce feita intraútero. Por 
fim, a técnica mostra-se como marco no tratamento mielomeningocele.
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Introdução: Intercorrências durante a gestação causam riscos à saúde tanto da mãe quanto do concepto e podem 
evoluir para o parto prematuro ou até mesmo à morte (RAMOS, CUMAN, 2009). O Brasil está entre os 10 países 
com maior número de nascimentos prematuros (BLENCOWE et al., 2012). Objetivo: Identificar fatores maternos 
e neonatais associados à prematuridade no estado do Rio Grande do Sul. Método: Estudo epidemiológico de 
base populacional, observacional e transversal realizado, por meio de acesso aos arquivos públicos disponíveis 
no Departamento de Informática do SUS/MS (DATASUS) pelo aplicativo TABNET. Utilizaram-se cruzamentos de 
variáveis básicas diretamente nos dados disponíveis nos anos de 2013 a 2018. Os filtros utilizados foram: número 
de partos prematuros, ano do nascimento, local do parto, tipo da gestação, duração da gestação, tipo de parto, 
peso do recém-nascido, sexo do recém-nascido, idade materna, estado civil da puérpera, cor/ raça materna, grau 
de instrução materno, adequação quantitativa de pré-natal, número de consultas de pré-natal e existência de 
anomalia congênita. Resultados: Foram encontrados 99.457 registros de prematuros, o ano com maior ocorrência 
foi 2015. Recém-nascidos masculinos, de baixo peso, sem anomalia congênita, oriundos de gestação única e 
nascidos por parto cesárea foram a maioria. O trabalho de parto prematuro prevaleceu nas mulheres com idade 
materna entre 20 a 29 anos, escolaridade de 8 a 11 anos de estudo, raça/cor branca, solteiras, que iniciaram 
precocemente o pré-natal e fizeram o número adequado de consultas. O hospital foi o lugar mais procurado para 
o parto. Conclusão: Identifica-se a importância da fidedignidade das informações cadastradas em prontuários e 
registros. As informações para qualificar a assistência obstétrica, pré-natal, intraparto e pós-parto, são obtidas 
por eles. Para que se estabeleça cuidados específicos em gestações com fator de risco para a prematuridade, 
além da educação continuada, o conhecimento dos fatores pelos sistemas faz-se indispensável.


