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Introducao: A osteogênese imperfeita (OI) é um grupo de síndromes raras que gera repercussões principalmente no tecido conjuntivo
caracterizada por múltiplas fraturas, afetando primordialmente o sistema locomotor com disfunções nas estruturas e funções do corpo;
consequentemente, interferindo nas suas atividades e participação.

Objetivos: Avaliar e descrever as características clínicas e funcionais de uma coorte de crianças com OI acompanhadas em um centro de
referência de OI.

Método: Trata-se de um estudo transversal, observacional e descritivo que faz parte da coorte intitulada: “Centro de Referência em
Osteogênese Imperfeita (CROI) – Protocolos clínicos e terapêuticos voltados para a Osteogênese Imperfeita (OI)” aprovada pelo Comitê
de Ética em Pesquisa (CAAE: 14130513.8.0000.5269). Foi realizada uma avaliação clínico-funcional pela fisioterapia em 10 pacientes
com OI, seis do tipo I e quatro do tipo IV. Os dados foram analisados no Software Epi Info 7.2 para descrição quantitativa das variáveis.

Resultados: Dos pacientes avaliados, 50% foram meninas, idade mediana de 9,2 anos (6 meses a 17 anos); 20% dos pacientes
apresentaram fraturas intrauterinas; a mediana de fraturas por paciente foi 5,5 anos, com mínimo de 1 e máximo de 40; 20% possuíam
deformidades em membros superiores, 70% em membros inferiores e 30% em tórax; 80% possuíam frouxidão ligamentar; apenas 20%
não desenvolveram marcha; porém, 70% dos pacientes cursaram com atraso do desenvolvimento neuromotor; 20% utilizavam
dispositivos auxiliares; 80% estavam em uso de bisfosfonatos (80 pamidronato dissódico, 20% alendronato) e apenas 10% em tratamento
fisioterapêutico.

Conclusão: O estudo identificou e correlacionou comorbidades entre os tipos de OI como: quantidade de fraturas, padrão de locomoção
e utilização de dispositivos auxiliares. Embora o atraso no desenvolvimento ocorra na maioria dos pacientes, poucos realizaram
acompanhamento fisioterapêutico. A importância da assistência multidisciplinar é essencial e amplamente referida na literatura
científica."
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