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Introducao: Osteogênese Imperfeita (OI) é um grupo heterogêneo de síndromes genéticas raras do tecido conjuntivo, caracterizada por
defeito na síntese do colágeno, causando fraturas patológicas, deformidades e importantes perdas funcionais. As principais
características clínicas são: osteoporose, frouxidão ligamentar, escleras azuladas, dentinogênese imperfeita e baixa estatura, sendo
classificada clinicamente em quatro tipos.

Objetivos: Descrever o caso de uma paciente com OI tipo III-B, forma mais grave não letal, enfatizando suas características clínicas e
funcionais.

Método: Trata-se de uma menina, sem antecedentes familiares da doença, com 3 anos e 7 meses, acompanhada no Centro de Referência
para Osteogênese Imperfeita (CROI) desde 56 dias de idade, após permanência na UTI por 42 dias. A paciente iniciou pamidronato
dissódico (PD) (bisfosfonato) intravenoso com 2 meses de idade e fisioterapia com 10 meses. Esta pesquisa faz parte de um estudo da
coorte intitulada: “Centro de Referência em Osteogênese Imperfeita (CROI) – Protocolos clínicos e terapêuticos voltados para a
Osteogênese Imperfeita (OI)” (CAAE: 14130513.8.0000.5269) aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa. A coleta de dados
procedeu-se através da análise de prontuário, verificando-se avaliações médicas e fisioterapêuticas.

Resultados: Criança com múltiplas fraturas intrauterinas e 22 fraturas pós-natais. Ao RX: osteopenia, ossos Wormianos, vértebras
biconvexas e escoliose. Realizou introdução de haste intramedular em fêmur direito aos 3 anos e 6 meses. Características clínicas:
macrocrania, escleras azuladas; dentinogênese imperfeita; hipermobilidade; deformidades em membros superiores, inferiores e tórax;
limitação articular em flexão/abdução de ombros e rotação interna de quadris, hipotonia e presença de alterações posturais (geno varo,
pés valgos). A história do desenvolvimento motor mostrou-se atípica, com importante atraso no alcance dos marcos motores: controle de
cabeça (2 anos), sedestação (28 meses), arrastar em supino (31 meses), rolar sozinha (3 anos).

Conclusão: Paciente com início precoce do tratamento farmacológico e tardio do fisioterapêutico, por receio familiar de fraturas.
Recomenda-se fortemente o início precoce da fisioterapia nas formas intermediárias/graves. Contudo, comparativamente ao registro
histórico da OI grave sem tratamento medicamentoso, o alcance dos marcos motores tardios reflete uma nova história natural da
doença."
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