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Introdução: A Mielomeningocele(MMC) é uma malformação embrionária do sistema
nervoso central. Sua causa é desconhecida, mas os fatores genéticos e ambientais têm
papel significante. A bibliografia aponta sua incidência associado com a
carbamazepina, o acido valproico, ingestão excessiva de álcool, diabetes desenvolvida
no período gestacional e deficiência materna do ácido fólico. A real prevalência da
MMC no Brasil é desconhecida, uma vez que os estudos de prevalência apontam para
taxas divergentes de 4,3:1000 nascimentos em Belo Horizonte e 5,1:1000 nascimentos
em Recife. Pacientes portadores de MMC necessitam de  cuidados especiais, pois
possuem limitações funcionais importantes.  Objetivo: O objetivo do trabalho é
identificar quais as disfunções mais conhecidas e desconhecidas pelo cuidador.
Metodologia: A abordagem deste estudo é de caráter descritivo e exploratório com
análise qualitativa dos dados coletados. Os participantes do estudo serão cuidadores
primários do portador de MMC, podendo ser mãe cujo filho ainda não nasceu ou
pessoas próximas que acompanham diariamente o desenvolvimento do portador. Para
a coleta dos dados será utilizado uma entrevista semi-estruturada não validada,
seguindo um roteiro de perguntas fechadas e abertas, produzido pelos pesquisadores,
na qual possibilitará a interação do entrevistador com o entrevistado. O estudo será
realizado no Campus III do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais Resultados:
A pesquisa tem como objetivo identificar características comuns presentes nos
cuidadores primários do portador de MMC, bem como dificuldades vivenciadas pelos
mesmos. A partir do resultado desta pesquisa, espera-se ainda o desenvolvimento de
uma cartilha que tem como intuito difundir boas pratica no que diz respeito aos
cuidados com o portador de MMC. Conclusão: Em andamento. 
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