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Introducao: Osteogênese Imperfeita (OI) é um grupo heterogêneo de síndromes genéticas raras, caracterizada por disfunção na síntese
do colágeno que interfere nas estruturas e funções corporais deste indivíduo, prejudicando suas atividades e participação social. As
principais características clínicas são fraturas patológicas, osteoporose, frouxidão ligamentar, escleras azuladas, dentinogênese imperfeita
e baixa estatura.

Objetivos: Relatar o caso de uma paciente com OI tipo III-B, forma mais grave não letal, enfatizando o tratamento fisioterapêutico
neurofuncional pediátrico.

Método: Paciente de 3 anos e 7 meses, acompanhada no ambulatório pediátrico de Fisioterapia Neurofuncional do Centro de Referência
para Osteogênese Imperfeita (CROI) desde 17 meses de idade. Na avaliação inicial não realizava trocas posturais, permanecendo em
supino. Alcançava objetos sem levá-los à linha média, comportamento lábil e medo à mobilização. Já havia realizado fisioterapia em
outra instituição por 6 meses. Esta pesquisa faz parte de estudo de coorte intitulada: “Protocolos clínicos e terapêuticos voltados para a
Osteogênese Imperfeita” aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 14130513.8.0000.5269). A coleta de dados procedeu-se
através de análise de prontuário, descrevendo intervenções e evoluções fisioterapêuticas no período de outubro/15 a outubro/17.

Resultados: Após período de adaptação, estimulou-se a postura prona na bola suíça causando menor atrito, reduzindo o peso do
segmento cefálico. Posteriormente, a atividade foi para o solo com rolo macio sob axilas, promovendo alongamento de cadeia flexora de
quadris e fortalecimento de cintura escapular; exercícios de ponte em supino. Flexibilização da curvatura escoliótica previamente
diagnosticada, realizada em diversas posturas e bola suíça. O rolar foi estimulado retirando manualmente o peso do segmento cefálico.
Sedestação em banco adequado, diminuindo rotação externa de membros inferiores. Função bimanual estimulada em atividades nos
planos frontal, sagital e transversal. Atividades lúdicas respiratórias visando melhorar ventilação.

Conclusão: Atualmente a paciente rola para ambos os lados, suportando peso nos antebraços elevando brevemente a cabeça; desloca-se
arrastando em supino 5 metros, elevando bem o quadril. Mantém a postura sentada sem apoio, explorando brinquedos, realizando
rotações no plano transversal. A fisioterapia neurofuncional demonstrou ser fundamental na forma grave de OI."
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