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INTRODUÇÃO: A enfermagem, no contexto da atenção à saúde desenvolve-se
pautada nos princípios da qualidade e da humanização do atendimento favorecendo
o crescimento da profissão e beneficiando os usuários do cuidado. Partindo desta
realidade, torna-se essencial que o enfermeiro adquira uma base sólida de
conhecimento, capacitando-se na função de gerente e/ ou assistente buscando a
qualidade e o desenvolvimento do pensamento crítico. A mielomeningocele é tida
como uma doença, muitas vezes associadas e que tem caráter estigmatizante e
excludente. Mielomeningocele consiste em uma malformação congênita, a qual
resulta de um defeito no fechamento do tubo neural embrionário. É caracterizada por
uma saliência cutânea com exposição da medula espinhal e meninges, geralmente
na região tóraco-lombar. Essa anomalia ocorre no 1º mês gestacional e uma das
causas que podem estar associadas a esse diagnóstico é a deficiência de ácido
fólico. Segundo Spers (2010, p.26) estima-se que um entre 700 ou 800 nascidos terão
defeito de fechamento aberto da coluna vertebral. O enfermeiro deve ser capaz de
refletir criticamente seu papel, atuando de maneira responsável e tendo o cliente
como seu objetivo principal de cuidado. Justifica-se a realização desta pesquisa pela
ânsia de conhecer como a enfermagem se insere no contexto do recém nascido com
mielomeningocele e seu familiar, refletindo desta forma aspectos importantes no
cuidado de enfermagem baseado em evidências. OBJETIVOS: Analisar a produção
científica de enfermagem sobre recém nascido portador de mielomeningocele e
família nos últimos dez anos. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo do tipo
revisão bibliográfico, descritivo e exploratório e retrospectivo com abordagem
integrativa e sistematizada. Após a definição do tema foi feita uma busca em bases
de dados virtuais em saúde, especificamente na Biblioteca Virtual de Saúde BIREME. O passo seguinte foi uma leitura exploratória dos artigos selecionados no
Sistema Latino Americano e do Caribe de Informações em Ciências da Saúde LILACS, no período de 2001 a 2011, caracterizando assim um estudo retrospectivo.
Os critérios de inclusão definidos para seleção foram: artigos publicados em
português, inglês e espanhol, artigos na íntegra que retratasse a temática referente
à revisão bibliográfica. Os descritores utilizados f oram: mielomeningocele, recém

nascido e família. RESULTADOS: Foram identificados 64 artigos, destes 16
obedeciam aos critérios de inclusão. Os descritores foram cruzados da seguinte
forma: mielomeningocele and recém nascido (12 artigos), dos quais, 7 artigos
apresentam abordagem quantitativa e 5 artigos abordagem qualitativa; 5 artigos
publicados em periódicos de língua espanhola e 7 artigos publicados em periódicos
de língua portuguesa; 2 artigos publicado em 2001, 2003, 2006 e 2010 e 1 artigo
publicado em 2002, 2004, 2008 e 2009; e família and mielomeningocele (4 artigos),
dos quais, 1 apresentava abordagem quantitativa e 3 abordagem qualitativa; todos
sendo publicados em periódicos de língua portuguesa; 2 artigos publicados no ano
de 2009 e 1 artigo publicado em 2008 e 2011. CONCLUSÃO: Concluímos que o
conhecimento científico vinculado ás pesquisas neta área específica da enfermagem
neonatal, que a enfermagem vem avançando a cada dia e nas mais diversas
temáticas o que contribui para uma melhor assistência aos recém nascidos com
mielomeningocele. Não pretendemos esgotar a problemática da pesquisa, pois
confirmamos a necessidade de aprimoramento do cuidar à criança
mielomeningocele. Esperamos que esta pesquisa possa contribuir para o
desenvolvimento de novos estudos e que possa trazer a reflexão sobre a prática
assistencial da Enfermagem no cuidar ao recém nascido com mielomeningocele.
Descritores: Mielomeningocele, Recém Nascido e Família.
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