












OEnquadramentodaOsteogéneseImperfeita(OI) 
A Osteogénese imperfeita (OI) é uma doença genética rara, estimando-se
umaincidênciade 1:20000nascimentos 
Tratando-se de uma doença rara, e dada a sua heterogeneidade clínica, o
diagnóstico pode ser desafiante. Éfundamentalapartilhadeconhecimento
entrepares,comacessoameiosdediagnósticoetratamentosadequadose
precoces. 
O envolvimento da família e da própria sociedade em geral, são vitais no
prognósticodadoença. 
AAPOImantémoseucrescimentoeacolaboraçãocomoutraseimportantes
Instituiçõesnomeadamente aEURORDIS,aOIFEeaFEDRA,mantendo-seem
“rede” com organizações de OI de todo o mundo, profissionais de saúdee
outrosparceirosdacomunidadedasDoençasRaras. 
Assim, a APOI quer continuar a ser peça fundamental na melhoria da
qualidade de vida dos doentes com OI , mantendo a cooperação com a
comunidade científica e contribuindo para o conhecimento médico e da
populaçãoemgeralsobreestapatologia. 


OqueéaOI 
A Osteogénese Imperfeita é uma doença genética que afeta o tecido
conjuntivo. 
A denominação “Osteogénese Imperfeita” significa “formação de osso
imperfeita”, sendo a principal característica clínica da doença a fragilidade
óssea. 
Esta fragilidade óssea leva a fraturas por vezes espontâneas ou com
traumatismos mínimos, mas pode também haver outras manifestações
clínicasemoutrosórgãosousistemas. 
ExistemváriostiposdeOIeoprognósticodadoençaébastantevariável.




SintomasesinaisdaOI 
Paraalémdasfraturaspodemocorreroutrossintomascomo: 

● Deformidadesdoesqueletocomencurvamentodosossoslongos
oucoluna(escolioseoucifose) 
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facetriangular, 
baixaestatura, 
laxidãoligamentar 
hematomaseequimosesfáceis, 
escleróticaazulada, 
perdadeaudição, 
dentesfrágeisetranslúcidos(dentinogéneseimperfeita), 
alteraçõesnasválvulascardíacas, 
impressãobasilar(compressãodosossosdabasedocrânio), 
cansaço, 
sudoreseexcessiva, 


Diagnóstico 
A heterogeneidade clínica da OI e a falta de experiência da comunidade
médica podem atrasar o diagnóstico ou levantar a suspeita de maustratos
infantis. 
O diagnóstico é clínico, porém a caracterização genética do tipo de OI é
fundamental pelas suas implicações no seguimento, tratamento e
prognóstico. 


Hereditariedade 
A OI é uma doença genética, com padrão hereditário predominantemente
dominante. 
Emcercade25%doscasosnãoexistehistóriafamiliardedoença,tratando-se
deumamutaçãodenovo. 


Tratamentos 
NãoexisteaindaumacuraparaaOI. 
As terapêuticas são dirigidas ao controlo dos sintomas e evicção das
complicações e devem ser consideradas de acordo com as necessidades
específicasdecadadoente. 
A abordagem desta patologia deve ser sempre multidisciplinar com
envolvimentodeváriosprofissionaisdasváriasáreasmédicas. 
O tratamento médico inclui os bifosfonatos, estando atualmente outras
terapêuticasemfasedeensaioclínico. 







Prognóstico 
Talcomoa variabilidadeeheterogeneidadedasdiversasformasclínicasdos
indivíduosafetadospeladoença,tambémoprognósticodadoençaévariável.
Este depende do tipo de OI, mas também da precocidade da intervenção
terapêuticaesocial. 


Objetivosfuturos 
Continuando numa linha de ação semelhante aos anos anteriores, a APOI
pretende promover a divulgação da doença e estimular o interesse, nesta
doença, dos profissionais de saúde e da sociedade civil, mantendo o
intercâmbiodeexperiênciasevalorizandoumaredeparaareferenciaçãodos
nossosdoentes. 
A APOI mantém a sua parceria com a comunidade científica participando 
ativamente emváriostrabalhosdeinvestigação. 
MaisumavezimportaressalvarqueaimplementaçãodoPlanodeAçãopara
o próximo ano está em muito dependente da capacidade humana e
financeira dosnovosÓrgãosSociais.Otrabalhoárduoaqueaassociaçãose
propõe , é de recurso exclusivamente voluntário e muito condicionado às
vicissitudes não só da fasepandémicaquevivenciamosmundialmente,mas
tambémdavidapessoaleprofissionaldecadaumdenós. 
Graças à APOI, aOInãoémaisumadoençadesconhecidadasociedadeem
geral,tendoinclusive,aassociação, umpapelfundamentalnadivulgaçãoda
doençaanívelinternacional,servindodecanalparaoconhecimentodoque
sepassanacomunidadeinternacionalligadaaestapatologia. 
Por tudo isto, nos propomos a continuar o nosso trabalho. Com a mesma
seriedade, motivação e empenho que até agora a nossa associação
demonstrou. 
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