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Características da  Osteogênese Imperfeita:   



OI antes da associação    

O tratamento no Brasil na ocasião ainda não existia; 

 As publicações médicas a respeito eram escassas; 

 A dificuldade para fechar um diagnóstico era imensa; 

  Para as fraturas, os únicos procedimentos adotados 

eram o engessamento dos membros fraturados e, em 

alguns casos, as cirurgias corretivas com técnicas de 

colocação de fios para ajustar o alinhamento ósseo.  

 São vários os relatos de ter tido uma fratura em um 

membro e sair do atendimento médico com duas ou mais 

fraturas decorrentes da manipulação incorreta do 

paciente pelos profissionais de raios-X e gesseiro. 

Orientação inadequada  pela comunidade médica, 

erradamente, para não mexer só assim evitariam fraturas 

 

 



Centro de Referência no Tratamento 

da Osteogênese Imperfeita - OI 

 PORTARIA  nº2305/ MS de 19 de 
dezembro de 2001  

   Sistema Único de Saúde - SUS assumo o 
custeio do tratamento e cria os 10 Centros 
de Referencia para o tratamento da 

Osteogênese Imperfeita - CROI no Brasil. 

 

  

 



Principal Conquista 

http://www.aboi.org.br/croi.html


Tratamentos e Resultados 

 

 Diminuição da dor 

 Redução do número de fraturas  

 Melhora na funcionalidade / ganho nos marcos 

do desenvolvimento  

 Aumento real de massa e densidade ósseas 

 Facilita as correções ortopédicas 

 Possibilita  a Macha  

 

 

 



Cria Centros de Referencia no 

tratamento da OI - CROI 

 São Paulo – 3 

 Rio de Janeiro – 1 

 Espírito Santo – 1 

 Ceará – 1 

 Rio Grande do Sul –1 

 Paraná – 1 

 Distrito Federal - 2  

 Bahia – 1 

 Santa Catarina -1 

 Pernambuco – 1 

 Minas Gerais - 1 







Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas da OI 

 

 PORTARIA Nº 1306, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013 
Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da 
Osteogênese Imperfeita.  

 
 Art. 3º Os gestores estaduais e municipais do SUS, conforme a sua 

competência e pactuações, deverão estruturar a rede assistencial, 
definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o 
atendimento dos indivíduos com a doença em todas as etapas 
descritas no Anexo desta Portaria. 



Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas da Osteogênese Imperfeita.  

         Tratamento Multidisciplinar 

Envolve os setores de: 
 Genética, 

 Endocrinologia, 

 Ortopedia,  

 Fisioterapia,  

 Radiologia (densitometria óssea),  

 Ondotologia,  

 Terapeuta ocupacional 

 Psicologia 

 Serviço Social 

 Enfermagem 

 Nutricionista 



Projeto de Lei 

 PROJETO DE LEI Nº 2533/2017 

EMENTA:CRIA O PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO SOBRE A 

OSTEOGÊNESE IMPERFEITA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 

Autor(es): Deputado ANDRÉ L. CECILIANO, FATINHA 

 

 
   PROJETO DE LEI Nº 2492/2017 

EMENTA:CONCEDE PRIORIDADE DE ATENDIMENTO PARA PESSOAS COM  

OSTEOGÊNESE IMPERFEITA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Autor(es): Deputados ANDRÉ L. CECILIANO, FATINHA 

 

RESOLVE: 

Art. 1º – Fica concedida a prioridade no atendimento de pessoas com 

 Osteogênese Imperfeita (OI), a denominada síndrome dos ossos de 

 vidro nos hospitais da rede pública do Estado do Rio de Janeiro. 

Parágrafo Único: A prioridade de que trata o caput deste artigo será 

concedida, prioritariamente, nas urgências e emergências de 

 especialidade ortopédica e de cirurgia. 

 

 



Haste 



Haste telescópica 

 Hastes telescópicas intramusculares (em 

titânio) – acompanham o crescimento do 

osso.  

 Variam de espessura e tamanho para 

cada osso longo. Elas são para crianças e 

adolescentes. 

 A haste é utilizada em fraturas que podem 

ou não ser de pacientes com OI;  

 

 



Orientação fundamental  
Visando conforto e prevenção das deformidades 

 A família é Orientada  quanto ao manuseio, o 

posicionamento, a melhor forma de transportar, como 

deve ser as roupas, a mobilização da criança. Tudo que 

é possível para  minimizando o risco de fratura. 

 

 

 



Autonomia e resistência 



Auxílio para a vida diária - Mobilidade 

 Materiais e produtos que possibilitam o máximo de 

independência, em tarefas, respeitando os limites de cada 

pessoa. 

 

 

  



Confiança e autoestima 

 



Socialização 
 



Socialização 
 Contribui para movimentação ativa e Melhora da autoimagem 



Acessibilidade 



Vida social 

Eles vão a bancos, trabalham, viajam, ficam doente, vão em restaurantes, dançam, 

 cantam, estudam, utilizam hotéis, praias, cinemas, vão a lugares públicos e privados.  



Mães com Osteogênese Imperfeita 

  





OBRIGADO! 

Telefone: (21) 3371 2941 / 99962-8281 

e-mail: anoi.osteogenesis@gmail.com 

site: www.anoi.com.br 

Presidente: Fátima Benincaza  

Vice presidente: José Carlos 

 

http://amigosoi.blogspot.com.br/
http://amigosoi.blogspot.com.br/
http://www.anoi.com.br/

