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RESUMO 

 

 

A Osteogênese Imperfeita (OI) consiste em uma doença considerada rara provocada por uma 
alteração genética na qual ocorre um defeito qualitativo ou quantitativo do colágeno tipo 1, 
que leva a fragilidade óssea. Esta fragilidade proporciona fraturas e deformidades que são 
características marcantes da doença, além de esclerótica azulada, dentinogênese imperfeita, 
frouxidão ligamentar, comprometimento estrutural e rosto triangular, que podem variar de 
intensidade ou até mesmo não ocorrer. Assim, estabeleceu-se como objetivo refletir sobre os 
cuidados de enfermagem aplicados ao neonato com Osteogênese Imperfeita, visto haver 
escassez de publicações sobre a Osteogênese Imperfeita, no que se refere aos cuidados dados, 
pela enfermagem, aos portadores de OI, principalmente, neonatos. Pesquisa do 
tipoexploratório com uma abordagem qualitativa, tendo com método o estudo de caso. Ela 
foirealizada em um instituto de pesquisa no município do Rio de Janeiro, RJ que é 
considerado unidade de Assistência, Ensino, Pesquisa e desenvolvimento Tecnológico 
reconhecido pelo Ministério da Saúde como Centro Nacional de referência onde aplicou-se 
questionários aos genitores dos crianças com OI que se tratam na unidade. O presente estudo 
foi submetido e aprovado pelo comitê de ética Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 
Antônio Pedro (HUAP) / UFF. Com base nos resultados obtidos pode-se afirmar que não há 
intervenções do enfermeiro que o identifiquem como norteador dos cuidados de enfermagem, 
estando os cuidados assumidos por todos da equipe; a enfermagem, em decorrência da falta de 
conhecimento sobre a doença e pela inexistência de literatura que descreva como deve ser o 
cuidado ao recém-nascido com OI, acaba atuando de maneira empírica e por vezes 
inadequada; há necessidade de formação e preparo técnico científico específico para tal; 
informação e treinamento foram sugeridos pelos genitores (pais dos portadores) para eles e 
para as equipes de saúde. Pensa-se que este estudo contribuiu para divulgação da doença e da 
necessidade da enfermagem buscar maior conhecimento não só sobre o tema OI, mas e, 
principalmente, sobre os cuidados que devem ser oferecidos as crianças e suas famílias. 
 
 
Palavra Chave: Osteogênese imperfeita, enfermagem, Recém-nascido. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Osteogenesisimperfecta( OI ) is an uncommon disease caused by a genetic alteration in which 
a qualitative or quantitative defect of type 1 collagen that leads to the occurrence of bone 
fragility. This fragility provides fractures and deformities that are remarkable characteristics 
of the disease, and slightly blue sclerae, dentinogenesisimperfecta, laxity of the ligaments, 
structural compromising and triangular face, which may vary in intensity or even not occur. 
Thus, it was established the objective to ponder over the nursing care applied to the neonate 
bearer of OsteogenesisImperfecta, since there are lack of papers about the nursing care given 
to the bearers of OI, specially, neonates. An exploratory research with a qualitative approach 
and case study method was made on a research institute in the city of Rio de Janeiro, RJ who 
is considered Assistance, Teaching, Research and Technological Development Unit 
recognized by the Ministry of Health as a National Reference Center which were applied 
questionnaires to parents of patients with OI in the unit. This study was submitted and 
approved by the Research Ethics Committee (CEP) of the Antonio Pedro University Hospital 
(HUAP)/UFF. Based on the obtained results it can be stated that there is no intervention by 
the nurse who identifies him as a guiding nursing care, being this care made by all the staff; 
due to the lack of knowledge about the disease and the lack of literature that describes how 
should be the care to the newborn OI bearer, nursing ends by acting empirically and 
sometimes in a inadequate way; there is need for specific scientific training and technical 
preparation for this; information and training were suggested by parents (of patients) for them 
and for the health teams. It is thought that this study has contributed to the divulgation of the 
disease and to evidence the need of seeking greater knowledge by the nursing, not only about 
the OI theme, but also and, especially, about the care that should be offered to patients and 
their families. 

 

Keyword: Osteogenesisimperfecta , nursing andnewborn. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A ciência se aprimora a cada minuto, tanto no campo tecnológico como na maneira de 

incrementar pensamentos novos sobre doenças, permitindo assim descobertas que darão novas 

diretrizes a tratamentos de patologias pouco estudadas. Doenças tidas como fatais já possuem 

tratamentos, muito embora em alguns casos não proporcione a cura, mas o aumento da 

expectativa de vida do doente.  

Apesar de todo avanço científico ainda existem lacunas sobre a compreensão de 

determinadas doenças e de como melhor cuidar dos indivíduos que as têm. Neste sentido, por 

se ter pouco ou nenhum conhecimento acerca de certas patologias, os cuidados por vezes são 

ineficazes ou inexistentes. Sob este aspecto, pode haver situações de risco, de estresse, de 

incompreensão do estado de saúde do indivíduo, vivenciado pelo paciente e profissional de 

saúde que dele cuida. 

 Na busca de novos conhecimentos e de melhores formas de prestar um cuidado mais 

eficaz e amplo, a enfermagem vem através do desenvolvimento de pesquisas e artigos, 

ampliar o seu saber de modo a possibilitar o cuidar do ser humano. Em função do 

aparecimento de novas doenças e condições que favorecem o cuidado paliativo na 

manutenção de enfermidadessem possibilidade de cura se faz cada vez mais necessário formar 

e preparar profissionais de saúde que ao se interessarem por essas questões, descubram 

possibilidades terapêuticas aprimorando seu saber técnico, científico e humanitário.  

Ao refletir sobre esta realidade, este trabalho tem como tema o estudo dos cuidados da 

enfermagem prestados ao neonato que temosteogênese imperfeita, doença de origem genética 

conhecida popularmente por “ossos de cristais”. Apesar de ter como relato de seu primeiro 

caso uma múmia egípcia do ano 1000 AC localizada no Museu britânico de Londres, até hoje 

é uma patologia pouco conhecida, principalmente no que diz respeito aos profissionais de 
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enfermagem que apresentam grande dificuldade em cuidar de neonatos e crianças que 

possuem esta patologia. (ALVES, MAXIMIANO, FRAZÃO, 2008, p122). 

        Segundo o Ministério da Saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010), a definição clássica 

de osteogênese imperfeita (OI) é doença caracterizada por fragilidade óssea causada por 

defeito qualitativo ou quantitativo do colágeno tipo I, sintetizado por osteoblastos. 

 
A incidência estimada de OI nos Estados Unidos da América é de 1 caso para cada 
20.000 a 25.000 nascidos vivos, mas no Brasil esta informação não é conhecida. OI 
corresponde a um grupo de alterações hereditárias, na sua maioria, autossômicas 
dominantes, causadas por inúmeras mutações em um dos dois genes que codificam 
as cadeias alfa - COL1A1 e COL1A2 - do colágeno tipo 1(1,2). Em cerca de 80%-
90% de seus portadores, mutações em um destes genes podem ser identificada 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE 2010). 

 
 

Então, a OI consiste em uma doença considerada rara provocada por uma alteração 

genética que causa mudança na proteína estrutural dos ossos gerando fragilidade óssea. Esta 

fragilidade proporciona fraturas e deformidades que são características marcantes da doença, 

além de esclerótica azulada, dentinogênese imperfeita, frouxidão ligamentar, 

comprometimento estrutural e rosto triangular, que podem variar de intensidade, ou até 

mesmo não ocorrer. (HERRERA, CHARPANTIER, 2009, p116). 

As pessoas que possuem esta doença rara apresentam características de intensidade 

variada indo do fatal ao leve ou até mesmo da não existência de algumas dessas alterações 

citadas acima, dificultando bastante seu diagnóstico. Para Sillence (1979), ela pode ser 

classificada em quatro tipos, sendo o II o mais severo que leva a letalidade intra-útero e pós-

nascimento e, o tipo I caracteriza-se por forma mais branda e comum. Já os tipos III e IV são 

considerados respectivamente severos não letal e moderadamente severos. Atualmente foram 

acrescidos os tipos V, VI, VII, VIII que apesar de seu defeito não ocorrer no gene do 

colágeno, tem a fragilidade óssea como principal característica. 

O seu diagnóstico é dado predominantemente pela clínica, sendo utilizados em alguns 

casos exames auxiliares como: densitometria óssea, Raios-X e ultra-sonografia quando se é 

detectado na gestação. O seu tratamento visa uma melhor qualidade de vida de modo a 

proporcionar uma boa mobilidade e capacidade funcional que pode ser obtida através do uso 

de medicamentos, cirurgia, fisioterapia entre outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

          Devido à principal manifestação da doença -fragilidade óssea- essas crianças 

necessitam de cuidados específicos que devem ser dados pela enfermagem. Para isso, se faz 

necessário que estes profissionais estejam devidamente preparados, além de capacitados para 

educar os pais nos cuidados domiciliares. O que infelizmente não ocorre visto que muito dos 
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profissionais que lidam com essas crianças nem sequer ouviram falar das terapias aplicadas à 

doença (ALVES, MAXIMIANO, FRAZÃO, 2008, p122) 

Há 12 anos, foram criados os Centros de Referência em Osteogênese Imperfeita 

(CROIS), totalizando no Brasil 10 centros que possuem a função de oferecer, gratuitamente, 

tratamento medicamentoso pago pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a crianças entre 0 e 21 

anos, com OI.  

Contudo, nem todas as equipes de enfermagem que trabalham nesses centros têm 

conhecimento da patologia e por muitas vezes a OI é diagnosticada somente após várias 

fraturas, de forma tardia, levando esta criança, em casos mais graves, a óbito.  

A falta de instrução de muitas famílias sobre as características dessa criança e suas 

possíveis consequências, ou a falta de recursos para o tratamento desta, por diversas vezes 

proporciona o agravo da doença (ALVES, MAXIMIANO, FRAZÃO, 2008, p117-122). 

O conhecimento das alterações fisiopatológicas e das consequências do crescimento 

ósseo gerados pela doença na criança com OI se faz necessário para que o cuidado de 

enfermagem se torne integral. Todavia, o déficit de conhecimento da enfermagem sobre os 

cuidados aos portadores de OI junto à escassez de publicações ou estudo que demonstre, 

especificadamente, como ele deve ocorrer, vêm levando a enfermagem a encontrar 

dificuldade nesse cuidado. Isto nos leva àelaboração deste trabalho de modo a entender como 

devem ser estes cuidados para que futuramente possaser criado um protocolo de atendimento 

a estas crianças (SILVA, et al, 2011, p 1701-709). 

 

1.2 PROBLEMA 

 

 O problema que norteia este estudo depreende da escassez de publicações sobre a 

Osteogênese Imperfeita, no que se refere aos cuidados dados, pela enfermagem, as pessoas de 

OI, principalmente, neonatos.Tem-se como hipótese que o motivo da limitação do 

conhecimento desta patologia por parte dos profissionais de enfermagem, que são agentes 

disseminadores de cuidado e educação, se dá pela necessitando de estudos que identifiquem o 

cuidado específico à clientela. 

Esta falta de conhecimento sobre como cuidar desseneonatoé um fator que limita a 

atuação do enfermeiro, como educador, pois como ensinar aos pais a manejar este recém-nascido de 

modo a atender àssuas necessidades básicas como alimentação, movimentação, troca de fraldas, 

banho e outros cuidados se ele não possui este saber? 
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1.3OBJETO DE ESTUDO 
 

 O presente trabalho tem como objeto de estudo os cuidados da enfermagem que 

devem ser ministrados ao neonato com osteogênese imperfeita. 

 

1.4 MOTIVAÇÃO 

 

A motivação para a realização desse trabalho ocorreu em função da convivência com 

duaspessoas que tem OI desde a infância até os dias atuais, que já se encontram na fase adulta, 

além da oportunidade de acompanhar a atual coordenadora de finanças da Associação Brasileira 

de Osteogênese Imperfeita (ABOI), mãe de duas pessoas com o OI, na visita à recém-nascida 

internada na UTI neonatal do Hospital Santa Terezinha na Tijuca/RJ. Nesta visita, foi possível 

perceber pela própria fala das enfermeiras a falta de conhecimento acerca da doença e em função 

disto de como proceder ao cuidado a esta neonato. 

Para entender como cuidar da criança, a fisisterapeuta do Hospital entrou em contato com 

o Centro de Referencia do Rio de Janeiro o Instituto Fernandes Figueira, que acionou a mãee as 

enfermeiras do locala fim de proporcionar os cuidados básicos à criança como troca de fralda, 

amamentação, banho, além de como mexer neste recém-nascido.  

1.5 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

Quais cuidados de enfermagem são necessários aos neonatos com OI e suas famílias? 

Como a enfermagem cuida dos neonatos com OI e de suas famílias pela ótica dos genitores? 

 

1.6 OBJETIVO GERAL  

 

Refletir sobre os cuidados de enfermagem ministrados ao neonato com Osteogênese 

Imperfeita e à família. 

 

1.7 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

Levantar a produção de estudos, que informem como devem ser os cuidados 

administrados ao neonato com OI;  

Identificar, através do relato dos genitores, como a enfermagem cuida dos neonatos 

que tem OI e de suas famílias.  
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1.8 JUSTIFICATIVA 
 

Este trabalho justifica-se pela necessidade de maior conhecimento acerca do que é a 

Osteogênese Imperfeita, de como ocorre sua evolução, suas formas de diagnóstico e tratamento 

para que, desta forma, seja possível identificar quais os cuidados devem ser dados ao neonato 

que nasce com OI, proporcionando sistematização dos cuidados.  

Com o desenvolvimento deste estudo, será possível ampliar os conhecimentos, hoje 

limitados ou inexistentes, dos acadêmicos de enfermagem sobre o tema, de forma a promover, na 

graduação, o estudo da OI no campo da saúde da criança, fazendo com que os enfermeiros 

estejam capacitados para lidar com estes neonatos além de serem preparados para ensinar os pais 

a como cuidar de seus filhos. 

Através destes estudos, profissionais de saúde poderão ser capacitados para esse tipo de 

cuidados, o que possibilitará que a comunidade receba um cuidado mais especifico às suas 

necessidades, favorecendo melhor qualidade de vida. Possibilitará também que a comunidade 

venha conhecer não só a existência desta doença, mas que ela possui tratamento que pode 

garantir uma vida quase que comum a algumas crianças, se tratadas logo ao nascer. 

Esta pesquisa permitirá que o tema possa ser abordado na pós-graduação e 

residênciade enfermagem em neonatologia demodo mais amplo e completo, para que estes 

profissionais ao entrarem no campo de trabalho estejam devidamente preparados para lidar 

com este recém – nascido que irá exigir destes um olhar atento e crítico.  

Tal proposta se insere no Núcleo de Pesquisa e Extensão em Atenção à Saúde Integral 

da Mulher, Criança, Adolescente e Coletiva, do Departamento de Enfermagem Materno-

Infantil e Psiquiátrica na linha de pesquisa de no 1- Atenção à saúde dos seres humanos, no 

ciclo vital, nas dimensões do cuidar /cuidado na saúde e, no Grupo de Pesquisa/CNPq relativo 

à Saúde da Mulher e do Recém-nato, liderado pela orientadora da pesquisa, Dra. Helen 

Ferreira. 

Neste sentido, propõe-se a interdisciplinaridade na atenção à saúde da pessoa, família 

e comunidade, nas diversidades dos saberes e práxis do cuidar. O processo do cuidar a partir 

do uso de tecnologia leve também gera produção de conhecimento e promoção da saúde. Com 

este estudo, permite-se uma assistência sistematizada e mais digna para a sociedade, 

melhorando o cuidar do recém-nascidocom extensão à sua família. 
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1.9 CONTRIBUIÇÕES  

 

 A elaboração desta pesquisa também permitirá o desenvolvimento de uma assistência 

mais qualificada dada pela enfermagem ao neonato que tem OI. Promoverá maior segurança 

devido ao conhecimento mais amplo sobre como melhor cuidar, podendo oferecer a família a 

orientação necessária sobre os cuidados que devem ser dados por eles a estes recém-nascidos em 

domicílio.  

 Espera-se contribuir para formação e capacitação dos acadêmicos de enfermagem no 

cuidado ao portador de OI, para que esses estejam dispostos a oferecer melhor qualidade nos 

serviços que realizam, objetivando a prestação de assistência integral que inclui a orientação à 

família para a promoção do bem estar - cuidado físico e mental do paciente.  

Visa-se colaborar com a especialização de enfermeiros em neonatologia de modo a 

possibilitar que estes adquiram durante seu aprimoramento sobre o neonato, conhecimento 

amplo sobre a forma de cuidar destes recém-nascidos que exigem um cuidado específico e 

uma atenção sincera a suafamília.  

Intenciona-se proporcionar à comunidade tratamento mais adequado, pesquisa de 

diagnósticos de pré-natal (realizados por enfermeiros), facilitação de estratégias de orientação 

aos familiares, diminuindo a ansiedade por não saberem como lidar com o bebê, e, ainda, 

promover a divulgação da produção científica sobre esta doença, de modo a alertar a 

comunidade acadêmica e a sociedade a ocorrência desta doença, bem como as formas de 

cuidar. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 HISTÓRICO 

 

Em 1715, foi descrito na literatura médica o primeiro caso de osteogênese imperfeita 

por P. Armando sendo que hoje alguns estudos demonstram que o primeiro caso na verdade 

teria sido datado muito antes disto, já que no Museu Britânico de Londres se encontra hoje 

uma múmia egípcia de 1000 AC que apresenta alterações ósseas próprias de portadores de OI, 

e de ter se encontrado na Inglaterra um Fêmur esquerdo, do Séc. VII que também apresenta 

características da doença (ABOI, 2002). 

As diversas características da OI foram descritas ao longo do tempo como é o caso da 

esclerótica azulada que teve sua primeira descrição feita por Edmund Axmann em 1831, que, 

ao descrever as manifestações clínicas que ocorriam nele e em seus irmãos, fala sobre a 

grande facilidade de rompimento dos ossos sem antecedente traumático, das escleróticas que 

eram de cor azulada, além da flacidez e luxações articulares. Já o primeiro caso identificado 

em recém-nascidos foi o de um bebê com múltiplas fraturas e presença de osso wornianos em 

1849, descrito por WillinVrolik(ABOI, 2002). 

Na idade senil, o primeiro caso relatado foi o de uma senhora de um metro de altura, 

68 anos, que transmitiu a OI para suas duas filhas. Este relato foi feito pelo inglês Edward 

LathamOrmedod em 1859. O esqueleto desta mulher se encontra hoje no Real Colégio de 

Cirurgiões de Londres para estudos.  

Já em 1979, foi elaborado por David Sillence, médico australiano estudioso da 

patologia, a classificação da Osteogênese em quatro tipos I, II, III e IV, que vem servir de 

referência até os dias atuais, com a inclusão dos tipos V, VI, VII e VIII. (ABOI, 2002) 
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2.2 OSTEOGÊNESE IMPERFEITA 

 

Teve seu termo descrito pela primeira vez no século XIX. Era denominada 

anteriormente como enfermidade dos ossos frágeis ou síndrome dos ossos de cristal. A 

osteogênese imperfeita é compreendida como uma enfermidade de origem genética que 

provoca diminuição na qualidade e quantidade de massa óssea, levando a uma fragilidade 

óssea, que gera osteopenia, deformidades ósseas e fraturas recorrentes características 

principais da síndrome, além de manifestações extraesqueléticas como esclerótica azulada. 

Tal diminuição se dá por mutação nos genes codificadores do colágeno, alterando assim sua 

estrutura e função nos tecidos. O colágeno tipo I, considerado o principal responsável pelas 

manifestações clínicas da OI, pode sofrer apenas alteração quantitativa gerando uma forma 

leve da doença ou alterações quantitativas e qualificativas, produzindo uma forma grave e às 

vezes até letal.  
 
OsteogenesisImperfecta (OI), ou "doença dos ossos frágeis", é um clinicamente 
heterogêneo distúrbio hereditário do tecido conjuntivo em que o defeito causador 
está diretamente relacionado ao colágeno tipo I, incluindo as alterações de estrutura 
de colágeno primário, quantidade insuficiente, modificação pós-translacional 
anormal, transporte, dobrar intracelular ou incorporação matriz. As características 
clínicas de OI incluem geralmente uma baixa massa óssea e força ósseo material 
reduzido, o que resulta em fragilidade óssea e susceptibilidade a fraturas simples, 
deformidade óssea e deficiência de crescimento (FORLINO, CABRAL, BARNES e 
MARINI, 2011). 

 

Em geral, a OI é proveniente de mutações em genes codificadores de cadeias do 

colágeno tipo I que podem produzir redução da síntesee da secreção deste colágeno. Em 

vários casos, essas mudanças ocorrem pela substituição da Glicina pela cisteína ou argina que 

provoca alterações na estrutura óssea como, por exemplo, uma mineralização ineficiente do 

osso. O colágeno tipo I consiste em uma proteína estrutural, formada por duas cadeias em 

forma de tripla hélice, codificada pelos genes COL1A1 e COL1A2 que são os que sofrem 

mutações no caso de portadores de OI. É a principal proteína formadora da matriz extracelular 

óssea, tendões e pele equivalente a 90%, sintetizada por fibroblasto e corresponde a 30% da 

proteína corpórea(LIMA, et al. 2010, p 484). 

Estas alterações podem ocorrer em decorrência de uma herança autossômica que 

representa cerca de 1:20.000, maioria dos casos, e provoca mutações novas ou de modo 

recessivo que são raras, além de poderem também resultar de um mosaicismo parenteral. Em 

raros casos a origem das alterações se torna desconhecida(ALLISON e PATERSON 1996 p 

627-630). 
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O grau das alterações ósseas que elas podem gerar vai variar de acordo com a 

localização ou o tipo de cadeia que sofreu a mutação,sendo considerado levequando ocorre 

em função da diminuição na produção do colágeno tipo I com estrutura normal e grave 

quando as estruturas são alteradas. É possível que estas alterações se tornarem letais em 

decorrência da natureza da mutação, da estabilidade e dos efeitos a nível molecular além da 

possibilidade de alterar a fibrinogênese(ALLISON ePATERSON, 1996 p 627-630). 

AOsteogênese Imperfeita é tida como muito pouca conhecida vista sua vasta 

heterogenia e expressividade entre os casos, o que dificulta a denominação e classificação da 

doença já que é comum encontrar pessoas com fenótipos bastante distintos da mesma família. 

Em função disso a sua primeira classificação só foi apresentadaem 1906 por Looser, para a 

qual ele determinou dois tipos: a OI congênita, onde as fraturas ocorriam ainda no útero e a 

OI tardia que ocorrem após o período neonatal, e é dividida em 2 subtipos a tarda graves onde 

ocorre no primeiro ano de vida a primeira fratura e deformidades na coluna e nos ossos longos 

e a tarda leves no qual as deformidades e incapacidades são brandas e a primeira fartura se dá 

após o primeiro ano de vida. Considerada a de pior prognóstico, a OI congênita é capaz de, 

em alguns casos, levaro feto àmorte. Após muitos anos de utilização desta classificação 

percebeu-se que, apesarde muito útil ao nascimento ao predizer a morbidade, no decorrer do 

amadurecimento ela se torna difícil de distinguir(KIM, 1992). 

Hoje a classificação utilizada é a proposta por Sillence em 1979, na qual sãopropostos 

quatro tipos: I, II, III e IV, sendo estes definidos com base na gravidade das manifestações 

esqueléticas e na presença ou ausência de sinais extra esqueléticos. Em decorrência da enorme 

variedade de apresentações clínicas de osteogênese imperfeita, esta classificação atual não 

tem refletido adequadamente a heterogeneidade dasíndrome, o que fez com que fossem 

propostos quatro novos tipos além dos já existentes o V, VI, VII e VIII o que tem permitido 

tratamentos mais específicos para cada tipo. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

 

2.3 ASPECTOS FISIOPATOLÓGICOS  

 

O tecido ósseo humano tem como principal proteína de sua matriz orgânica 

extracelular o colágeno tipo I que é formado por uma tripla hélice composta de duas pró-

cadeias alfa 1 e uma pró cadeia alfa 2. Cada uma destas cadeias possui em suas extremidades 

C-Terminal (Carboxi) e N- Terminal (Amino) pró-peptídeos terminais, além de um domínio 

central composto de 338 Gly X –Y onde X e Y representam qualquer aminoácido que não 

seja a Glicina que é o único resíduo capaz de ocupar a posição axial da tripla hélice. Qualquer 
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alteração na glicina acarretará desorganização da estrutura helicoidal (COLE, 1997, p. 235-

248). 

Quando ocorre uma mutação na molécula de colágeno do tipo I, ocorre interrupção 

prematura da síntese proteica, que leva a um número reduzido de estruturas pró-colágeno 

normal. Isso ocorre nos portadores de OI do tipo I, que é uma das formas mais leves. Nas 

formas mais graves como os do tipo II, III e IV, a glicina é substituídapor um aminoácido 

com tamanho maior, o que torna a molécula suscetível à clivagem enzimática, gerando uma 

instabilidade nas fibras de colágeno. (BARBOSA, 2006 p 23-27) 

As pessoas com OI, além de apresentarem alterações no colágeno, também apresentam 

na parte mineral da matriz extracelular que se mostra de modo hipermineralizada em relação à 

matriz do osso normal, gerando um aumento da rigidez e dureza que podem contribuir para a 

manutenção da osteopenia e consequentemente a fragilidade óssea que ocorre na OI. 

(BARBOSA, 2006 p 23-27). 

O estudo do metabolismo ósseo de portadores de OI, demonstrou que na infância e 

puberdade, fases de crescimento acelerado ocorrem um aumento no estímulo da síntese óssea, 

mas que, apesar disso, a secreçãode moléculas de colágeno tipo I é inferior a dos osteoblastos 

normais, e que com o passar do tempo parece ocorrer um esgotamento das StemCélulas em 

função dessas hiperestimulações, que resulta na diminuição do número de osteoblastos na 

superfície óssea e, consequentemente, na redução das unidades formadoras de ossos nos 

portadores de OI em relação ao indivíduo normal. Ao mesmo tempo, os osteoclastos 

continuam a ser estimulados pela matriz óssea, pela intensa reabsorção levando a um 

crescimento lento e insuficiente com variáveis graus de osteopenia em relação ao sexo e idade 

(BARBOSA, 2006 p 23-27). 

Ao chegar à puberdade, ocorre uma discreta redução de reabsorção óssea, devido ao 

cessar do estímulo do crescimento linear, passando então a ocorrer à remodelação 

(mecanismo de crescimento dos ossos trabeculares e longos dos adultos). Com o decorrer 

desta fase, ocorre um aumento de massa óssea e uma redução visível da fragilidade 

esquelética, que leva à diminuição das taxas de fraturas. Esqueletos praticamente normais 

podem ser encontrados nesta fase em portadores do tipo I, sendo apenas detectada às vezes 

uma osteopenia discreta na região da coluna lombar(BARBOSA, 2006, p 23-27). 

 

 

 

 



22 
 

2.4 CLASSIFICAÇÃO 

 

2.4.1Tipo I 

 

 A osteogênese imperfeita do tipo I consiste na forma mais comum e leve, 

caracterizada pela presença de escleróticaazul permanente, osteopenia, osteoporose, surdez 

prematura ou história familiar de perda da audição podendo ir de média a moderada, fraturas 

não deformantes que ocorrem na infância, deformidades ósseas brandas, estatura final menor 

ou normal, hiperextensibilidade articular, cifoescoliose precoce e raros casos de anomalias 

cardiovasculares(MALDONADO, et. al, 2010). 

Proveniente de uma desordem autossômica dominante, ocorre em 70% dos casos 

tendo uma prevalência de 1:30.000, possui 50% de chance de ser transmitida pai para filho. 

Subdividida com base na dentição, é denominada como IA quando esta é normal e IB quando 

ocorre dentinogênese imperfeita. Nos casos de IB, as manifestações clínicas são precoces e 

acentuadas, levando à maior incidência de fraturas ao nascer e após o períodoneonatal e 

apresentam mais chance de uma estatura menor. SegundoMaldonado, et.al (2010)ainda não 

existem evidências suficientes paraestabelecer se indivíduos com OI apresentam 

diminuiçãoda fertilidade ou da expectativa de vida.  

As fraturas que ocorrem neste tiposão normalmente não deformantes e possuem um 

número variado, ocorrendo em maior proporção na infância, principalmente entre os seis 

meses e os dois anos, pois coincide com o início dosprimeiros passos e, por consequência,das 

primeiras quedas. Há casos de até 50 fraturas entre a infância e a puberdade. Tem sua 

incidência maior em ossos longos, mãos, costela e pés e tendema diminuir com a puberdade e 

a reaparecer na pós- menopausa em mulheres e entre os sessenta e oitenta anos no homem. 

São quase raras ao nascimento(MALDONADO, et. al, 2010). 

As deformidades ocorrem decorrentes das fraturas gerando encurvamento e 

angulações, além de deformidades nos joelhos e pés e hiperextensibilidade ligamentar. A 

cabeça costuma ser grande em relação à estatura, sendo o percentil do perímetrocefálico 

acima do normal. A estatura final pode ser comum como ter um leve comprometimento. É 

comum o aparecimento em radiografias de ossos com cortical fino, osteopenia e, no crânio, 

ossos Wornianos(MALDONADO, et. al, 2010). 
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2.4.2Tipo II 

 

 O tipo II é considerado a forma mais grave da doença sendo herdada de forma 

autossômica dominante, e em alguns casos autossômica recessiva. Possui uma prevalência de 

cerca de 1:60. 000, acredita-se que aproximadamente 10% dos casos de OI sejamdo tipo II. 

Tem como característica fraturas intrauterinas que levam à morte fetal ou pós-nascimento, 

além de pouco desenvolvimento e curvatura dos membros e, excessiva fragilidade óssea. É 

comum o nascimento prematuro destes portadores ou que sejam pequenos para a idade 

gestacional, além de possuírem facecaracterística triangular, nariz pequeno, esclerótica 

azuladaem órbita rasa e ossificação extremamente pobre do crânio, o quadril apresenta-se em 

posição de flexão e abdução e cavidade torácica pequena. (SOUZA, CARDOSO, LIMA, 

2006, p 245). 

Segundo Lima,et.al (2010)o tipo II é divido em três subtipos: o IIA representa a forma 

mais grave, associadaà letalidade no período perinatal. O IIB trata-se de um tipo grave, mas 

compatível com a sobrevida após o período neonatal, geralmente apresenta várias fraturas e 

deformidades ósseas ao nascimento, e o IIC que é uma forma grave de OI de herança 

autossômica recessiva. A letalidade após o nascimento ocorre normalmente devido a 

Insuficiência Respiratória que se da em proveniência das múltiplas fraturas que ocorrem ao 

nascimento ou intrauterino. São raros os casos de bebês que duram algumas semanas. 

Nesse tipo é possível o seu diagnóstico no período pré-natala partir da 17º semana, 

através da ultrassonografia, devido às fraturas e curvaturas dos membros. 

 

2.4.3 Tipo III 

 

Tipo compatível com a vida, a OI tipo III apresenta características como baixa estatura 

que podem ocorrer provenientes de fragmentação da placa de crescimento, deformidades 

ósseas progressivas em função das fraturas recorrentes, dentinogênese imperfeita, articulações 

frouxas, escoliose, compressão das vértebras, surdez moderada, face triangular devido à 

macrocefalia e diminuição do mento e maxilar. É comum que algumas crianças que nasçam 

com esclerótica azulada, com o tempo voltem a ter as escleras de cor branca. 

Sãocomuns fraturas espontâneas provenientes de ações rotineiras, que levam a muitos 

destes doentes a não deambulação visto a grande fragilidade óssea que possuem e a questão 

de seus ossos produzirem curvaturas, além de deformações na cavidade torácica que podem 
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levar a problemas respiratórios como pneumonia e insuficiência respiratórias que levam 

muitos a morte na primeira infância, além de problemas cardiorrespiratórios. 

As pessoas com OI do tipo III equivalem a aproximadamente 20 % dos casos de OI e 

costumam sofrer em média cerca de mais de vinte fraturas nos três primeiros anos de vida. 

Normalmente, ao chegarem à puberdade, esse número já atingiu a faixa dos 100. O seu 

diagnóstico pode ser feito durante o pré-natal através da ultrassonografia e seu prognóstico é 

frequentemente severo(ABOI, 2002). 

 

2.4.4 Tipo IV 

 

A OI tipo IV tem como características clínicas bem semelhantes ao tipo I, o que a leva a 

ser também compatível com a vida. Entre as características diferenciais se encontra 

esclerótica normal, maior grau de osteoporose, curvatura de ossos longos, principalmente os 

das pernas. As fraturas tendem a ocorrer principalmente durante a infância e em mulheres na 

menopausa. Encontra-se associado à herança autossômica tanto dominante como recessiva. 

Seu prognóstico pode variar de leve a moderado em decorrência de ser muito heterogêneo. 

(BRASIL, 2010) 

 

2.4.5 Tipos V, VI, VII e VIII 

 

O tipo V é caracterizado por calos ósseos hipertróficos, esclerótica normal, membrana 

intraóssea mineralizada, sem dentinogênese imperfeita (DI) e deslocamento da cabeça do 

rádio.  Apresenta fragilidade óssea e baixa estatura que variam de leve a moderado. Os tipos 

VI e VII são semelhantes ao tipo IV, sendo o tipo VI caracterizado pela presença de lamelas 

ósseas parecidas com escamas de peixe, esclera normal, escoliose, sem dentinogênese 

imperfeita, excesso de osteoide, além de baixa estatura moderada, já o tipo VII apresenta 

úmero e fêmures curtos, baixa estatura leve, esclera e dentes normais, além de coxa vara.  O 

tipo VIII é considerado de grave a letal e se apresenta muito semelhante aos tipos II e III 

combaixa estatura grave e fragilidade óssea extrema (BRASIL, 2010). 

 

2.5 TIPOS DE MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS  

 

As manifestações clínicas que ocorrem na osteogênese imperfeita podem ser dividas 

emesqueléticas e extra esqueléticas. Sendo as esqueléticas representadas pelas fraturas, 
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deformações dos ossos longos, da coluna vertebral, anomalias do crânio, além de déficit 

estrutural e hipermobilidadearticular. Já as extra esqueléticas constituem os olhos (esclerótica 

azulada), ouvidos (surdez), sistema cardiovascular (síndrome de Marfan o Ehlees-danlos, 

aneurisma, rupturas das cavidades do coração, aorta e vasos sanguíneos cerebrais, 

regurgitação aórtica e prolapso da válvula mitral), hemostase (tendência a sangramentos 

benignos), elevação do metabolismo basal (transpiração excessiva, intolerância ao calor, 

taquicardia e elevação da temperatura corporal) e problemas renais (hipercalciuria idiopática e 

cálculos renais). (CHIASSON, MUNNS, ZEITLIN, 2004). 

 

2.5.1 Manifestações esqueléticas  

 

2.5.1.1 Fraturas  

 

Tendem a variar conforme o tipo e a idade da pessoa com OI, além do seu modo de 

vida. É comum que as fraturas repetidas gerem fortes dores. Em decorrência dos tipos de 

fraturas eles podem ser classificados em dois tipos: leves ou graves(CHIASSON, MUNNS, 

ZEITLIN, 2004). 

 Tendo como propriedade ossos longos e estreitos de aparência comumente fina o tipo 

leve apresenta suas primeiras fraturas normalmente quando o portador der início aos 

primeiros passos o que ocorre geralmente no primeiro ano de vida. As fraturas mais comuns 

são as de diáfises dos ossos longos, sendo raro em costelas e metáfises. Ao entrar na 

puberdade se tornam mais frequentes as fraturas dos ossos longos e a compressão vertebral, 

sendo também normal a diminuição das incidências de lesões(CHIASSON, MUNNS, 

ZEITLIN, 2004) 

Já no tipo grave, as fraturas se desenvolvem ao nascimento e se manifestam ao choro 

prolongado e em função da diminuição da mobilidade espontânea dos membros. São mais 

comuns as fraturas de diáfises e metáfises de ossos longos, de crânio e costelas que podem 

gerar um quadro de dificuldade respiratório grave e óbito em função da instabilidade da caixa 

torácica.  

A maior incidência de fraturas ocorre nos primeiros anos de vida apresentando 

redução ao decorrer da vida e são parciais e sem deslocamento(CHIASSON, MUNNS, 

ZEITLIN, 2004) 
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2.5.1.2Deformações em ossos Longos 

 

Mais comum nos tipos graves de OI, as deformações caracterizadas por curvaturas nos 

membros ao nascer produzem importantes limitações funcionais, podendo ser geradas por 

fraturas perinatais repetidas e uma pressão uterina constante do esqueleto fetal. 

Em decorrência da defeituosa qualidade do tecido ósseo, forças simples como pressão 

postural, gravidade e desequilíbrio do tônus muscular são capazes de gerar deformidades 

ósseas.   

Os jovens e portadores muito frágeis, devido à dificuldade de imobilização apresentam 

um alinhamento residual de fraturas muito ruim o que gera um aumento progressivo da 

curvatura dos membros. 

A força exercida pela gravidade em um portador é capaz de produzir uma deformação 

no pescoço e fêmur que é conhecido como coxa vara onde há uma limitação grave da abdução 

do quadril, sendo também responsável por uma protrusão acetabular.  

Todas essas deformidades pélvicas podem desencadear um quadro de redução da 

cavidade pélvica que leva a uma compressão da bexiga e do reto.   

As estruturas das placas de crescimento tendem a ser afetadas pelas fraturas, que 

tendem a gerar como consequência uma redução no crescimento destes portadores 

(CHIASSON, MUNNS, ZEITLIN, 2004). 

 

2.5.1.3 Deformações da Coluna Vertebral 

 

As deformações da coluna vertebral são provenientes da variedade de lesões que 

ocorrem na coluna em função do achatamento e fratura de compressão das vértebras que 

ocorrem nos casos mais graves. Nas formas mais leves, as alterações produzem diminuição na 

altura individual das vértebras.  

É comum a existência de escoliose e cifoses em decorrência de um achatamento 

cuneiforme lateral. A presença dessas alterações leva a uma diminuição da estatura final do 

individuo e, em alguns casos, se faz necessário a intervenção cirúrgica.  

Em algumas crianças pode ocorrer uma redução considerável do tronco, o que gera 

uma diminuição da caixa torácica proporcionando comprometimento da função pulmonar. 

Para tentar compensar essa alteração o corpo produz uma deformação chamada tórax em 

“tonel” que consiste no aumento do diâmetro da parede torácica (CHIASSON, MUNNS, 

ZEITLIN, 2004) 
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2.5.1.4 Anomalias no Crânio  

 

As anomalias mais comuns que ocorrem no crânio são amplitude das fontanelas e 

suturas, céfalo-hematomas e ossos suaves que tendem a se flexionar se forem pressionados. O 

peso ea fraqueza dos músculos do pescoço levam a um achatamento da região occipital, o que 

geralmente é acompanhado por um alargamento do crânio frontal. 

 Exames radiológicos em portadores de OI tendem a demonstrar um aumento 

considerável no numero de ossos wornianos na cabeça. Este é um dos sinais clássicospara a 

confirmação do diagnóstico de OI e de sua classificação, porém, em alguns poucos casos, 

crianças normais podem apresentar estes ossos em quantidades pequenas(CHIASSON, 

MUNNS, ZEITLIN, 2004). 

 

2.5.1.5 Déficit Estrutural 

 

As pessoas com OI tendem a ter sua estatura reduzida de acordo com a gravidade, 

onde quanto mais severo menor o tamanho do individuo. Em casos muito leves é possível que 

a pessoa tenha uma alteração que o defina como só mais baixo que o normal. 

 Essa alteração estrutural se dá pelas anomalias da coluna vertebral e dos ossos longos, 

além do número, tipos e local de fraturas que ocorrem durante a infância. Apesar de alguns 

acreditarem que podem também ser produzida por um déficit do hormônio do crescimento, 

não há provas de que isto ocorra. Atualmente a única coisa que se tem visto é que o uso de 

bisfosfonatode pamidronato vem proporcionando um amento da estatura de indivíduos 

quando comparados com outros que possuam o mesmo tipo (CHIASSON, MUNNS, 

ZEITLIN, 2004) 

 

2.5.1.6 Hipermobilidade Articular 

 

O déficit existente na estrutura do colágeno pode gerar uma frouxidão ligamentar que 

é um dos sinais da OI já bem conhecido. A maior parte das crianças que possuem esta 

característica não tem seus movimentos articulares prejudicados, a nãoseremcertos pacientes 

que apresentam instabilidade nas articulações maiores como joelhos e tornozelos o que pode 

levar a uma limitação em sua capacidade de caminhar. Raros casos são encontrados de 

síndrome deEhlers-Danlos, provocada por luxações recessivas em decorrência desta 

instabilidade(CHIASSON, MUNNS, ZEITLIN, 2004) 
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2.5.2 Manifestações Extras Esqueléticas 

 

As manifestações extras esqueléticas são constituídas por esclerótica azulada que pode 

variar de intensidade até mesmo não ocorrer, surdez em alguns casos em função de 

microfraturas e substituição dos ossículos por tecido fibroso sendo mais comum em adultos, 

pois ocorrem de forma gradual.  

No sistema cardiovascular como as síndromes de Marfan e Ehlees-danlos, além de 

aneurismas e rupturas das cavidades do coração, aorta e vasos sanguíneos cerebrais, 

regurgitação aórtica e prolapso da válvula mitral.  

 Problemas na homeostase levando a sangramentos constantes, além da elevação do 

metabolismo basal que gera transpiração excessiva, intolerância ao calor, taquicardia e 

elevação da temperatura corporal e problemas renais como hipercalciuria idiopática e cálculos 

renais. (CHIASSON, MUNNS, ZEITLIN, 2004) 

 

2.6 DIAGNÓSTICO 

 

 O diagnóstico da osteogênese imperfeita pode ocorrer clinicamente, com auxiliodo 

uso de imagens que facilitam que ele ocorra logo no pré-natal. Clinicamente ele é feito através 

da observação de fraturas de repetição em crianças sem história de trauma, além da detecção 

de características clínicas comum à doença como esclerótica azulada, dentinogênese 

imperfeita etc. 

São usados como o auxilio na confirmação do diagnóstico da OI os exames de 

imagem como radiografias simples, panorâmicas e do útero materno em caso de desconfiança 

durante o pré-natal, além de ultrassonografia a partir da 14º a 20º semana, ressonância 

magnética e procedimentos invasivos(ABOI, 2002). 

Faz-se de extrema importância a realização do diagnóstico diferencial visto que 

algumas doenças podem ser confundidas com a OI como é o caso Síndrome de Bruck, 

hipofosfatasia, doença de Paget juvenil e da síndrome da osteoporose-pseudoglioma que 

provoca fortes dores na lombar, nas extremidades, além de deformidades pelas fraturas da 

coluna. Normalmente ela tende a melhorar na puberdade e atinge a criança na faixa dos sete 

anos (LIMA,et.al 2010, p 485). 

Um diagnóstico diferencial difícil de ser dado é o de maus tratos visto que nos casos 

de OI de grau leve ou moderado eles se tornam muito parecidos, além de, em alguns casos, se 
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encontraremausentes os sinais comuns de abusoo que tornaainda mais desafiadoresse trabalho 

(EUFEMIAetal, 2012) 

A avaliação do metabolismo do cálcio também pode ser solicitadapara que se possa 

detectar hipocalcemia ou hiperparatireoidismo, assim como também podem ser solicitados 

exames através do método biologia molecular e estudo genético que visam assegurar a 

existência do diagnóstico de OI (BRASIL, 2010). 

 

2.7 TRATAMENTO  

 

Na busca de uma melhor qualidade de vida para as pessoas com osteogênese 

imperfeita, vem se fazendo uso de vários tratamentos que visam tentar reduzir o número de 

fraturas, aliviar a dor, além de proporcionar vida mais ativa a estes. Para isto, vem se 

utilizando métodos medicamentosos, cirúrgicos, fisioterápicos e de reabilitação que tem 

gerado melhoras consideráveis (TAU, 2007). 

O tratamento medicamentoso ocorre através do uso de bisfosfonato que consiste num 

análogo do pirofosfato que é utilizado para regulação endógena da mineralização. Ele possui 

uma grande afinidade pelo tecido ósseo inibindo a atividade osteoclástica. Possui uma meia 

vida muito longa e suas atividades mesmo após muito anos da administração continuam 

ativas.  

Entre os bisfosfonatos mais utilizados se encontra o pamidronato que é de segunda 

geração e é um dos mais eficazes no tratamento de OI grave, além de gerar poucos efeitos 

secundários como reações pseudogripais (febre, mialgia, dor óssea e às vezes vomito) e 

hipocalcemia em sua primeira aplicação. Tem proporcionado grandes benefícios a essas 

crianças como redução do número de fraturas e da dor e melhora da mobilidade corporal. 

Devem ser iniciadas o mais cedo possível em função da resposta proveniente das etapas do 

crescimento. Quanto mais cedo o seu início, maior é a melhora na qualidade de vida deste 

paciente. 

Segundo o Ministério da Saúde (2010) para que uma criança com OI utilize os 

bisfosfonato, se faz necessário que este atenda alguns critérios como: no caso de maior de 

dezoito anos terem diagnóstico confirmado de OI, ter tido mais de três fraturas por ano ou 

deformidade óssea comprovada por imagem radiológica, além de exames do metabolismo de 

cálcio. Em caso de atender estes critérios esta se encontra apta a realizar o tratamento com o 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%26%23x02019%3BEufemia%20P%5Bauth%5D�
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Alendronato1. Já no caso de Pamidronato, 2 quando menor de dezoito anos, os requisitos 

compreendemterem presentes fenótipos moderados ou graves, Tipo I, III e IV, sendo o I 

associado à dor crônica,haver mais de três fraturas ao ano, sendo nos últimos dois anos sem 

trauma significativo, necessidade de cirurgia devido a fraturas de vértebras ou deformidades 

eradiografias que apontem sinais de OI. Jáno caso de maioresde 18 anos é necessário 

diagnóstico confirmado de OI, mais de três fraturas ao ano, fraturas de vértebras ou 

deformidades ósseas comprovadas em radiografia, exame de metabolismo de cálcio e laudo 

médico que comprove intolerância ao bisfosfonato oral. (MINISTÈRIO DA SAÚDE, 2010) 

 Conforme estabelecido peloMinistério da Saúde(2010) o tratamento da Osteogênese 

imperfeita deve seguir o seguinte fluxograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1ALENDRONATO – Bisfosfonato indicado para o tratamento da osteoporose, em mulheres após a menopausa, 
para prevenir fraturas, inclusive do quadril e da coluna. 
2PAMIDRONATO -bifosfonatoInibidor da reabsorção óssea; anti-hipercalcêmico [pirofosfato (derivado); sal do 
ácido pamidrônico;  

Fonte: http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pcdt_osteogenese_imperfeita_livro_2010.pdf 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pcdt_osteogenese_imperfeita_livro_2010.pdf�
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Junto ao uso de Pamidronato vem se utilizando métodos de reabilitação como 

cirurgias ortopédicas e fisioterapia, que permitemcrianças voltarem a andar. O 

desenvolvimento de atividades físicas é de grande valia para se evitar as contraturas 

musculares e as perdas ósseas que fazem com que os casos sejam agravados. 

As cirurgias vêm sendo realizadas no intuito de melhorar a funcionalidade motora 

através da instabilização e correção das deformidades ósseas que ocorrem em decorrência da 

doença. A escolha deste tipo de tratamento vai variar de acordo com a idade e a gravidade do 

caso, pois deve se atentar aos riscos comuns a esses tipos de procedimento que tendem 

aumentar no caso de portadores de OI. (MALDONADO, et.al, 2010). 

As cirurgias indicadas são as de realinhamento ósseo a osteossíntese, onde são 

utilizados diversos dispositivos ortopédicos como varas telescópicas e pinos não extensíveis, 

além da osteostomia corretiva no caso de fraturas.  

 
As osteossínteses podem ser realizadas com as hastes fixas ou não extensíveis que 
podem apresentar complicações causadas com o crescimento ósseo, tais como, a 
protrusão da haste através da cortical, com recorrência da deformidade e as hastes 
extensíveis com diferentes técnicas de fixação na região epifisária dos ossos longos, 
visando o alongamento da haste para acompanhar o crescimento ósseo, evitando 
assim as complicações e diminuindo o tempo necessário das (re) operações 
(WATZL, ABREU, KRUSE, 2009,p 202). 

 
 

A fisioterapia e a reabilitação têm como objetivo melhorar a função motora grosseira, 

e aumentar as competências para a vida diária desse portador. Ela atua promovendo práticas 

que visem uma melhor condição física,e que possibilitem que este portador possa realizar suas 

necessidades básicas de saúde por conta própria.  

 

2.8OSTEOGÊNESE IMPERFEITA E A ENFERMAGEM 

 

 Com o passar do tempo, os estudos desenvolvidos acerca da osteogênese imperfeita 

vem mostrando necessidade cada vez maior da existência de profissionais capacitados para 

lidar com as crianças e os recém-nascidos portadores desta doença, principalmente no que se 

diz respeito à enfermagem. 

A sistematização do cuidado da enfermagem se faz de extrema necessidade em centros 

de referência e até mesmo em berçários onde se encontrem portadores de OI, pois necessitam 

de cuidados especiais em razão de sua fragilidade. Segundo Alves, Maximiano e Frazão 

(2008): “Cabe à enfermagem buscar conhecimento, aprimorá-lo e planejar ações sistemáticas 

que visem atingir um nível de qualidade compatível com as necessidades da criança e de sua 
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família.” Para isto, a enfermagem deve incentivar os pais a participar dos cuidados a criança 

de modo a ensiná-los a como proceder no banho, na troca de fraldas, na vestimenta, para que 

se possam ser evitadas novas fraturas. 

Para SILVA E VIEIRA (2008, p.14):  

 
Envolver os pais nos cuidados básicos desde as primeiras visitas como troca de 
fraldas, gavagem, higiene corporal, exercícios, massagem, promovendo 
aproximação e proporcionado um senso de participação que os identifica no papel de 
pais também dá significado as visitas. Encorajar os pais a verbalizar suas 
preocupações e sentimentos, o que ajuda a aliviar o estresse, além de desenvolver 
nos pais uma percepção realista da evolução do RN e seu prognóstico, que irá 
reduzir o medo do desconhecido. 

 

Outro papel do enfermeiro ao cuidar de uma criança ou neonato com OI é se precaver 

contra a ocorrência de novas fraturas além de uma avaliação constante da criança para que se 

possam reconhecê-las caso ocorram. Para esse reconhecimento, é preciso que se conheçam os 

sinais clássicos de uma fratura: calor, edema, hiperemia e descoloração no local da lesão e, às 

vezes, febre. Essas informações devem ser também transmitidas aos pais e pessoas próximas à 

criança. Neste aspecto Silva, et.al,(2011 p.1705)advertem ser:  

 
 
[...] a assistência de enfermagem pautada no intuito de prevenir contraturas 
posicionais e deformidades. As ações devem proporcionar alívio da dor, então, a 
troca de posição deve ser realizada com extrema regularidade e o manuseio da 
criança deve ser realizado de forma a evitar os riscos de fraturas. Os profissionais 
devem atentar ainda para o posicionamento da criança no leito, a fim de prevenir 
comprometimento respiratório. 

 

Uma enfermagem preparada é capaz de, segundo Alves, Maximiano e Frazão (2008) 

de “prevenir contraturas posicionais e deformidades, proporcionar alívio da dor, manusear a 

criança de forma que o risco de fraturas não seja tão eminente;” Isso tudo se consegue quando 

ao se pegar a criança “apoiar no braço a cabeça e o tronco do recém-nascido e ter cuidado 

especial no transporte, na alimentação e no tipo de roupa, até mesmo pela sudorese que 

acomete essas crianças.”. 

 Os cuidados com as crianças que possuem OI se estende desde o seu nascimento até a 

vida adulta e, durante todo esse tempo, a enfermagem deve ser fazer presente auxiliando tanto 

as crianças como aos pais a buscar meios de proporcionar a este indivíduo uma melhor 

qualidade de vida, mas para isso é preciso uma enfermagem preparada e conhecedora da 

doença (CHIASSON, MUNNS, ZEITLIN, 2004). 
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2.9 CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA UTI NEONATAL FRENTE A OI 

 

Numa unidade de terapia intensiva de neonatal é de grande valia a presença do 

enfermeiro, visto que ele possui a capacidade de unir conhecimento científico aplicando-o à 

sua realidade, além de identificar as necessidades do recém-nascido e planejar ações de 

cuidado a este que possui características específicas, que exigem do seu cuidador um fazer e 

um saber específico onde aexperiência clínica, a habilidade técnica, a responsabilidade com o 

cuidar e a sensibilidade estejam presentes nele (SILVA, VIEIRA, 2008, p.110). 

Em decorrência a isto cabe ao enfermeiro a responsabilidade de uma assistência 

qualificada com base no planejamento de todo setor, além de prestar assistência direta aos 

bebês.  
 
O enfermeiro é responsável por promover a adaptação do RN ao meio externo 
(manutenção do equilíbrio térmico adequado, quantidade de umidade, luz, som e 
estímulo cutâneo), observaro quadro clínico (monitoração de sinais vitais e emprego 
deprocedimentos de assistência especial), fornecer alimentaçãoadequada para suprir 
as necessidades metabólicas dos sistemasorgânicos em desenvolvimento (se 
possível, aleitamentomaterno), realizar controle de infecção, estimular o RN, 
educaros pais, estimular visitas familiares, elaborar e manter um planoeducacional, 
organizar, administrar e coordenar a assistênciade enfermagem ao RN e a mãe, 
desenvolver atividades multidisciplinares, orientar o ensino e supervisionar os 
cuidados de enfermagem prestados, entre outras atividades(SILVA, VIEIRA, 2008, 
p.110). 

 

 

A hospitalização do recém-nascido movida peladoença tende a gerar na família, 

mesmo estruturada uma situação de instabilidade emocional, o que torna necessário um apoio 

para que estes possam revelar suas angustias e sofrimentos. Este apoio acontece a partir do 

momento que o enfermeiro constrói uma relação franca com os familiares através de uma 

comunicação sincera e uma assistência conjunta seja possível amenizar a ansiedade e 

sofrimento dos pais (SILVA, VIEIRA, 2008, p.110). 

Silva (2009, p. 22) considera o: 

 
[...] momento logo após o nascimento como crucial para a enfermagem atuar, no 
sentido de planejar, implementar e avaliar processos de cuidar destes pais e seus 
recém-nascidos, com o objetivo de promover a adaptação na situação de saúde-
doença por eles vivenciados, fortalecendo-os neste novo e conflituoso ciclo de suas 
vidas.  
 
 

Na busca de uma assistência mais segura e eficiente, tanto para o recém-nascido que 

se encontra na UTI neonatal como para seus familiares, criam-se protocolos de assistência a 

este indivíduo de modo a unir as melhores evidências disponíveis às praticas mais possíveis 
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de serem executadas.  Com base no protocolo: O recém-nascido de alto risco: teoria e prática 

do cuidar de Maria Elisabeth Lopes Moreira, José Maria de Andrade Lopes e Manoel de 

Carvalho será demonstrado através de quadros demonstrativos abaixo que elencam os 

cuidados que devem ser administrados aos recém-nascidos. Estes quadros estão divididos em 

três momentos: primeiro, os cuidados ao recém-nascido ao ser recepcionado na UTI neonatal, 

segundo, os cuidados diários durante sua estadia e, terceiro, os cuidados relacionados à 

família(MOREIRA, LOPES, CARVALHO, 2004 p 67-89) 

 

2.9.1 I Momento: Recepção na UTI neonatal  

 

Quadro 1 - Procedimentos e justificativas do cuidado 
 

Procedimento 
 

Justificativa 

Lavagem das Mãos  Evitar que ocorram infecções 

Preparação da unidade: incubadora 
aquecida, equipamentos para 

monitorizarão dos sinais vitais, 
respirador montado, bomba 

infusora.  

 
De modo a acelerar o processo para que quando o 
Recém-nascido chegue à equipe esteja preparada 

até para possíveis complicações. 

 
Preparar materiais para intubação  

Realizar teste prévio das lâminas e laringoscópio. 
Verificar as saídas de ar comprimido e oxigênio e o 

funcionamento das mascaras e ambu para 
ventilação. 

 
Separar todo o material necessário  

Luvas (procedimento e estéril), fita métrica, 
balança, materiais para verificar sinais vitais, para 

realizar aspiração de vias aéreas superficiais e TOT, 
para sondagem nasogástrica e punção venosa. 

Com o uso de luvas acomodar o 
recém-nascido na incubadora ou 
berço aquecido e avaliar o estado 
geral deste de modo a priorizar as 

funções respiratórias e cardíacas. Se 
for possível pesá-lo. 

 
 

Prevenção de Hipóxia  

Avaliação do padrão respiratório. 
Em caso de ser necessário, iniciar 
administração de oxigenoterapia. 

 
Prevenção de Hipóxia 

Realizar monitorizarão do recém-
nascido  

Instalação de monitor cardíaco de oximetria de 
pulso.  

Realizar punção venosa e iniciar a 
administração de medicações e 

fluidos conforme prescrição médica 

 
Administração de medicações e fluidos  

Instalação de sondagem gástrica  Esvaziamento do estômago de modo a melhorar a 
capacidade respiratória. 
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Mensurar os perímetros cefálico, 
torácico e abdominal e a estatura do 

RN.  

Avaliação do desenvolvimento simétrico corporal e 
o seu crescimento durante sua estadia na UIT 

neonatal. 
Verificação dos sinais vitais  Avaliar o estado cardiorrespiratório e a regulação 

térmica corporal.  
Acomodar o RN em posição que gere 

conforto  
Evitar estresse  

Fazer retirada das luvas e lavagem 
das mãos  

Evitar que ocorram infecções 

Realizar as anotações de enfermagem 
sobre admissão em folha própria e no 
prontuário  

 
Comprovação dos procedimentos realizados.  

 
2.9.2 II Momento: Cuidados realizados diariamente 
 

Quadro 2 - Cuidados de manutenção diária da saúde do RN 
 

 
Cuidados 

 
Justificativa 

 Verificação dos Sinais Vitais a cada 4 
horas: temperatura, pressão arterial, 
frequência cardíaca e respiratória.   

Permite observar qualquer alteração do 
quadro. 

Realizar higiene 
Banho: Verificar temperatura do RN e 
da água, Utilizar bolas de algodão 
umedecidas sem sabão de modo a 
começar pelo rosto, limpando os olhos do 
canto interno para externo, as narinas e 
os ouvidos com água morna em 
movimentos circulares. Lavar a cabeça 
com sabonete líquido, enxaguar e secar. 
Remover as roupas e as fraldas de modo 
a retirar o excesso de fezes e urina. 
Novamente com algodão e água morna 
limpar as dobras e a região perineal de 
cima para baixo sempre. E onde mais for 
necessário. Evitar molhar o corpo todo 
ao mesmo tempo. Manter o RN sempre 
coberto para que se possa evitar perda 
de calor. Através de movimentos 
compressivos e suaves secá-lo com uma 
fralda macia. Colocar a fralda e trocar o 
lençol  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Promover conforto ao bebe e prevenir 
infecções. 

Realizar aspiração de cânula 
Endotraqueal: Iniciar coma checagem 
dos parâmetros do respirador. Em bebês 
críticos pode ser necessário aumentar o 
FiO² em 10 %. Fazer a ausculta 
pulmonar bilateral, escolher o cateter 
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proporcionalmente a cânula, conectá-lo a 
borracha de aspiração, ajustar a pressão 
do vácuo. Utilizando luvas estéreis, 
mensurar o cateter e desconectar o 
ventilador promovendo a colocação de 
0,25 a 0,5 ml de SF e a reposição do 
ventilador.  Promover a introdução do 
cateter até a marcação feita e retira-lo 
com movimentos rotatórios, rápidos e 
delicados. Recolocar a ventilação 
mecânica no RN e realizar avaliação 
sobre a tolerância deste ao 
procedimento. Realizar novamente 
ausculta pulmonar bilateral. Se caso 
necessário repetir o procedimento. 
Regressar aos parâmetros iniciais 
anteriores a aspiração.  

Promover uma oxigenação adequada ao 
RNs que se encontram intubados, de modo 

a manter a cânula pérvia sem provocar 
trauma na mucosa traqueal. 

 
 
 

Punção Venosa: Com luvas estéreis, 
realizar assepsia com clorexidina aquosa. 
Realizar a punção e fixar com curativo 
transparente.  

 
Permite a administração de fluidos e 

medicamentos 
 
 

Inserção do Cateter Epicutâneo (PIC): 
Selecionar o sitio de inserção e realizar 
mensuração do cateter que deve ocorrer 
do sitio até o ponto mais próximo de 
entrada na veia cava. Realizar escovação 
e colocação de EPIs de modo a realizar 
técnica asséptica. Promover lavagem do 
cateter com SF através de uma seringa 
de 10 ml.  O cateter deve ser cortado dois 
centímetros acima da medida. Realizar 
anti-sepsia com PVPI aquoso. Garrotear 
o membro e iniciar introdução com o 
bisel de butterfly. Terminar de 
introduzir o cateter até a marca um cm 
de cada vez. Fixar o cateter no ponto de 
inserção e retirar a butterfly. Verificação 
do fluxo e sanguíneo e da posição do 
cateter através de Rx. Após realizar 
fixação com curativo transparente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impedir a ocorrência de repetidas punções 
venosas e dissecção venosa. 

 
 

Realização de Sondagem Nasogástrica: 
Colocar o RN em posição de decúbito 
dorsal e em mediana a cabeça. Realizar 
mensuração da sonda (da ponta do nariz 
ao lóbulo da orelha e do lóbulo ao 
apêndice xifóide. Realizar introdução da 
sonda até a marca estabelecida com a 
cabeça do RN centralizada. Analisando o 
conteúdo gástrico aspirar à sonda e 

 
 
 
 
 

Promover o esvaziamento do estomago e de 
ser usada na alimentação de RN que se 
encontram impossibilitados de serem 

amamentados. 
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depois colocar 1 ml de ar de modo a 
tentar ouvi-lo para verificar o 
posicionamento. Fazer a fixação da 
sonda.   
 

 
 

Realizar a alimentação através de sonda 
gástrica (gavagem): Colocar o RN em 
semi-fowler. Com a seringa de três ml 
aspirar ao conteúdo gástrico.  Preencher 
uma seringa com toda a dieta e adaptá-la 
na sonda de modo a fluir através da 
gravidade. Somente será exercida 
pressão no embolo se necessário. Pinçar 
ou fechar a sonda toda vez que a seringa 
for retirada e após o termino lavar com 1 
ml de água destilada. Posicionar o RN 
em decúbito lateral.  

 
 
 

Promover a ingestão de nutrientes 

Realização de gastróclise: Preencher a 
seringa ou equipo de acordo com a 
bomba com a dieta. Identificá-los com 
leite. Atentar para não confundir 
nutrição parenteral com o leite.  Colocar 
o RN em posição lateral sempre tocar o 
equipo e a seringa ou perfusor a cada 
dieta.  

 
Quando se necessita que o alimento seja 

introduzido de forma mais rápida. 
 
 

.  

2.9.3 III Cuidados direcionados aos familiares 

 

Quadro 3 – Cuidado com os familiares e justificativas 

 
Cuidados 

 
Justificativa 

 
 

Observação da relação dos bebês com 
os pais e a equipe 

Identificar através dos gestos dos recém-
nascidos, como o bebê responde ao contato 

com os pais e a equipe de modo a poder 
facilitar este contato. 

 
Promover e facilitar a comunicação 
entre o bebe e os pais 

Favorecer o vínculo pai e filhos e diminui a 
sensação de separação do bebê, além de 

promover maior proteção ao recém-nascido. 
Ouvir os pais acerca de seus medos e 
anseios 

Evitar que estes medos e anseios se tornem 
crônicos impedindo os de cuidar do bebê. 

Auxiliar os pais no cuidado com os 
seus filhos 

Diminuir a insegurança dos pais ao cuidar de 
seu filho. 

 
Incentivar a comemoração de datas 
festivas 

A neonatal é apenas uma passagem na vida 
do recém-nascido, a vida continuara após sua 

saída dali. 
 
Através de uma conversa franca 

Melhor compreendimento sobre a rotina eos 
procedimentos realizados com o bebê da 
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explicar os procedimentos e as rotinas 
da UTI neonatal 

maior segurança aos pais. 

 
Incentivar os pais a participarem dos 
cuidados dados aos bebes 

Assegurar a formação de apego e vinculo 
entre pais e filhos. 

 
Realização de reuniões com os pais de 
modo que eles possam tirar suas 
duvidas 

Diminuir os anseios e medos dos pais com 
relação a sua impressão inicial frente a 

separação de seu filho. 

 
 
Realizar acompanhamento da visita 
dos avós 

Identificar através dos gestos dos recém-
nascidos, como o bebê responde ao contato 

com os pais e a equipe de modo a poder 
facilitar este contato. 

 

Proporcionar a Visita dos Irmãos 

Favorecer o vinculo pai e filhos e diminui a 
sensação de separação do bebê, além de 

promover maior proteção ao recém-nascido. 
 

 

Após diversas pesquisas, estudos vêm demonstrando que cada criança é idealizada 

durante a gestação. Nesse período, a família tende a imaginar de um modo real seu bebê lindo, 

saudável e perfeito. Essa imaginação tende a perdurar por toda a gestação.   

Ao nascer, esse mundo imaginário se desfaz ao se depararem com uma criança sem as 

condições idealizadas. Para muitos é como se seu bebê estivesse inacabado.  Este é um 

processo natural da família de enfretamento psicológico(KLAUS; KENNEL, 1992 3  apud 

SILVA, 2009, p. 42) 

O nascer de uma criança com algum tipo de alteração vai exigir um grande esforço 

emocional dos pais, para vivenciar o luto do filho imaginário, ideal e a partir daí se tornar 

capaz de vivenciar o nascimento do filho real. O bebê que requer cuidados especiais gera na 

família um grande receio que pode levar até a desestruturação da família em decorrência de 

conflitos que são gerados, em alguns casos, por sentimentos de culpa.  

 O diagnóstico precoce auxilia nesse processo de aceitação já que é possível que os 

pais se preparem para a perda do filho idealizado anteriormente ao seu nascimento(SILVA 

2009, p.42). 

Para que esse processo se dê de forma mais amena, os profissionais de enfermagem 

devem estar atentos para manter não só um cuidado sistemático ao recém-nascido como para 

encorajar e apoiar os familiares no enfrentamento dos problemas do dia a dia. O enfermeiro 

também é capaz de auxiliar no diagnóstico precoce da anomalia ao ter o conhecimento 

                                                           
3KLAUS, M. H.; KENNELL, J. H. A. Pais bebê: a formação do apego. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 
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científico acerca das manifestações clínicas e diferenciais que englobam a Osteogênese 

Imperfeita.  (LACERDA; VALLA, 20044, apud SILVA, 2009, p.43). 

 
[...] ao prestar assistência a indivíduos portadores destas afecções, o enfermeiro, 
além de toda a parte técnica do cuidado, também precisa compreender a necessidade 
do pesar e identificar suas fases nos sujeitos envolvidos, observar se os 
enfrentamentos individuais estão sendo adequados, e identificar e implementar 
estratégias para auxiliar as famílias nestes enfrentamentos. Como exemplos de 
estratégias, cito: auxiliar na busca de sistemas de apoio para os indivíduos; ensinar 
os cuidados necessários que a família deve dispensar ao recém-nascido; e manter a 
empatia durante o cuidado(KENNER, 2001³ apud SILVA, 2009, p. 70). 
 

 
 Os recém-nascidos ao receberem o diagnóstico de OI tendem a ficar na unidade 

neonatal por alguns dias para que possam ser cuidados sobre um olhar mais atento. Porém, a 

UTI para os pais muitas vezes é vista como um ambiente de medo e esperança. Medo por 

serem separados de seu bebê como também por saberem que os recém-nascidos que vão para 

a neonatal se encontram em risco. E esperança, por acreditar que ali ele terá uma maior 

chance de sobrevida já que se encontra em um local preparado para um melhor atendimento. 

(REICHERT, LINS, COLLET, 2007, p.204). 

A situação de hospitalização dessa criança, impedindo que seus pais a levem para casa 

após o nascimento remete a uma crise emocional de sofrimento e adoecimento que, por 

algumas vezes, é demonstrada ou relatada e, em outras, é velada num sentimento de angústia. 

Com isso, cabe à enfermagem, visando o amenizar da situação imposta pelo momento, manter 

com os pais uma relação franca para que, deste modo, ela consiga ganhar a confiança dos 

pais, o que levará a uma redução da ansiedade destes e do sofrimento do bebê, já que isto 

possibilitaria a construção de uma assistência conjunta, ou seja, a participação dos pais nos 

cuidados junto ao enfermeiro. (SILVA e VIEIRA,2008.p.113).  

A acolhida carinhosa dada pela enfermagem se apresenta como uma forma de diálogo 

que, através de um olhar, percebe as palavras contidas pelo sentimento de angústia contido 

nos corações em decorrência do desconhecido. Isso gera a proximidade dos pais ao tocar e 

cuidar do seu bebê até se sentirem seguros para acolhê-lo de um modo mais íntimo. Estudos 

demonstram que os pais, ao participarem do cuidado ao seu filho, favorecem o processo de 

                                                           
4LACERDA, A.; VALLA, V. V. As práticas terapêuticas de cuidado integral à saúde como proposta para aliviar 
o sofrimento. In: PINHEIRO, R.; MATTOS, R. A. de. Cuidado: as fronteiras da integralidade. Rio de Janeiro: 
Hucitec, 2004. p. 91-100. 
³KENNER, C. Enfermagem neonatal. 2ed. Rio de Janeiro: Reichmann& Affonso Editores, 2001. 
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desenvolvimento do recém-nato, a estabilidade clínica, além de auxiliar no treinamento para a 

alta(SILVA e VIEIRA,2008.p.113).  

 
 

As UTI neonatais devem cumprir o importante papel de guiaros pais a reassumirem 
o relacionamento com o filho e auxiliá-losa passar por este período estressante de 
hospitalização. Seantes a mãe era excluída da assistência em berçário de risco,agora 
ela passa a ser também sujeito, uma aliada, no processode assistência, sendo 
permitida sua maior permanência juntoao filho e a participação no cuidado dele.À 
medida que a famíliavai sendo inserida no espaço das unidades neonatais, ela 
trazconsigo suas necessidades no processo de vivenciar onascimento prematuro, os 
sentimentos de ter um filho com riscosde danos e mortes, as dificuldades de ter que 
assumir o cuidadocotidiano de um filho que necessitará de cuidados especiais 
emlongo prazo, além dos aspectos relacionados às condiçõessocioculturais. (SILVA 
e VIEIRA,2008.p.114). 
 

 
     Dessa forma, deve ser incentivado que a visita dos pais ocorra após o nascimento logo 

que haja possibilidade, visto que isto reflete em uma melhora da evolução do bebê, pois 

segundo diversos estudos já são amplamente reconhecidos os benefícios gerados pela inclusão 

dos pais no cuidado ao recém-nato como aumento ponderal, melhora das condutas cognitivas 

e comportamentais, diminuição do tempo de internação, assim como facilitação dos cuidados 

prestados em casa após a alta. O contato e a visualização do bebê auxiliam no promover o 

apego e alívio do estresse(SILVA e VIEIRA, 2008.p.114). 

Durante a primeira visita dos pais caso o enfermeiro sinta que os pais estão receptivos 

deve-se informar sobre o atual estado de saúde do bebê, explicar sobre cada aparelhagem 

envolvida no cuidado daquele recém-nascido, a necessidade da permanência deste na UTI, 

além do tratamento proposto. Dependo das condições emocionais que os pais se encontrem ao 

receberem estas informações, já é possível inserir os pais no cuidado a este bebê como na 

higiene corporal, troca de fraldas, gavagem e massagem corporal, pois isso promoverá uma 

aproximação maior entre pais e filhos, já que facilita com que eles se identifiquem como pais 

e participantes do processo.  

Junto a isso, segundo Silva e Vieira (2008, p.114) deve-se: “Encorajar ospais a 

verbalizar suas preocupações e sentimentos, o que ajudaa aliviar o estresse, além de 

desenvolver nos pais uma percepçãorealista da evolução do RN e seu prognóstico, que irá 

reduzir omedo do desconhecido”. 

Todo o cuidado ministrado pelos pais na UTI neonatal é limitado e se encontra 

diretamente ligado ao treinamento, que pode ser dado de forma formal ou informal de modo 

não só a promover a integração de pais e filhos, mas também de prepará-los para o cuidado 

domiciliar destes recém-nascidos que futuramente receberão alta hospitalar. Após o desespero 



41 
 

inicial, os pais ao receberem o diagnóstico que seus filhos possuem uma anomalia congênita 

tendem a se perguntar “como cuidarei do meu filho?” Na busca da resposta a essa pergunta, 

tendem a recorrer à internet e ao questionamento aos profissionais de saúde, que devem estar 

prontos a exercer uma escuta ativa para que se possa transmitir aos pais segurança ao 

cuidarem de seus filhos. 

 A enfermagem entra neste campo de treinamento e escuta ativa como principal 

elemento já que esta se encontra de frente com os cuidados diários ao recém-nascido. Ainda é 

de sua responsabilidade a orientação que deve ser dada aos pais para que estes se encontrem 

devidamente preparados para receberem esta criança em casa. Mas, para que a enfermagem 

exerça essa função de modo completo é imprescindível que ela conheça a patologia com a 

qual está lidando e quais os cuidados especiais devem ser dados a cada tipo de bebê, como no 

caso de neonatos com OI que, devido à fragilidade óssea, necessitam de cuidados específicos 

para que não ocorram fraturas durante os procedimentos realizados com esse bebê. (SILVA e 

VIEIRA, 2008.p.114).  

Apesar de a enfermagem ter conhecimento de suas responsabilidades quanto aos 

cuidados ao recém-nato e da importância do treinamento dos pais para o cuidado domiciliar, o 

que vemos na realidade é algo bem diferente. Quando relacionado a cuidados com neonatos 

com OI onde, por falta de conhecimento da própria doença, de suas manifestações clínicas e, 

acima de tudo, dos cuidados especiais a serem ministrados, oferecem um cuidado incompleto 

e, às vezes, precário provocando até mesmo o agravamento de alguns casos.  
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3.METODOLOGIA 

 

3.1TIPO DE PESQUISA  

Trata-se de uma pesquisa de caráter exploratório, onde segundo Gil (2008, p. 27) “tem como 

principal finalidade desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a 

formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores” o 

que torna este tipo de pesquisa o de melhor escolha, visto que esta pesquisa tem como 

objetivo refletir sobre os cuidados de enfermagem ministrados ao neonato com Osteogênese 

Imperfeita, através da identificação das intervenções realizadas desde o nascimento até a alta 

hospitalar, visando demonstrar a necessidade da sistematização das ações de enfermagem 

para que este possa ser atendido em qualquer lugar.  

A pesquisa exploratória tem como objetivo, segundo Figueiredo (2005, p.79): “a 

formulação de questões ou de um problema, com tripla finalidade: desenvolver hipóteses, 

aumentar a finalidade dos pesquisadores com um ambiente, fato ou fenômeno, para realização 

de uma pesquisa futura mais precisa ou modificar e clarificar idéias”. 

Entre as técnicas mais utilizadas para se atender as finalidades deste tipo de pesquisa 

se encontra segundo Gil (2008, p.27) o levantamento bibliográfico e documental, entrevistas 

com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; análise de 

exemplos que estimulem a compreensão. Assumem normalmente a forma de pesquisas 

bibliográficas e estudos de caso. Geralmente são de naturezas qualitativas que é o que se 

pretende neste estudo. 

Para Piovesan, Temporini (1995, p.319) entre as características deste tipo de pesquisa 

se encontra a especificidade das perguntas, que deve ser feita desde o inicio da pesquisa. A 

partir disso se torna possível que o pesquisador possa obter a descoberta de novos enfoques, 

terminologias e percepções, de modo a contribuir para as mudanças em sua forma de pensar. 

Com base nesses fatores é possível perceber que este tipo de pesquisa possibilitará que 

se reflita sobre os cuidados oferecidos pela enfermagem ao neonato portador de osteogênese 

imperfeita, tentando encontrar caminhos já elaborados que possam fundamentar cuidados 

específicos para essa clientela. 
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3.2 ABORDAGEM 

 

 Esta pesquisa terá como natureza a abordagem qualitativa que de acordo com Minayo 

(2002) diz respeito: 

 
As questões muito particulares. Ela se preocupa, nas ciências sociais, a um nível de 
realidade que não pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de 
significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis.  

 

Flick, vonKardorff e Steinke (2000), apresentam quatro bases teóricas para pesquisa 

qualitativa: a) a realidade social é vista como construção e atribuição social de significados; b) 

a ênfase no caráter processual e na reflexão; c) as condições “objetivas” de vida tornam-se 

relevantes por meio de significados subjetivos; d) o caráter comunicativo da realidade social 

permite que o refazer do processo de construção das realidades sociais torne-se ponto de 

partida da pesquisa. 

 

Araújo e Oliveira (1997, p. 11) sintetizam que a pesquisa qualitativa é um estudo que : 

 
(...) se desenvolve numa situação natural, é rico em dados descritivos, obtidos no 
contato direto do pesquisador com a situação estudada, enfatiza mais o processo do 
que o produto, se preocupa em retratar a perspectiva dos participantes, tem um plano 
aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa e contextualizada 
(ARAÙJO e OLIVEIRA, 1997,p.11). 

 

Na busca de se refletir sobre os cuidados de enfermagem ministrados ao neonato com 

Osteogênese Imperfeita, a pesquisa qualitativa será de grande valia, pois permitirá uma 

retratação da realidade que através dos depoimentos dos genitores, mostrará a realidade 

promovendo, assim, uma reflexão de caráter processual a cerca do modo de cuidar. 
 

 
3.3 MÉTODOS 

 

Segundo Minayo (1993), ao se desenvolver uma proposta de investigação ou até 

mesmo no desenrolar das etapas de uma pesquisa, tende-se a reconhecer a conveniência e a 

utilidade dos métodos disponíveis, face aos tipos de informações necessárias para se cumprir 

os objetivos do trabalho.  
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A forma de delineamento a ser utilizada nesta pesquisa é o estudo de caso que segundo 

Gil (2004) a pesquisa desse tipo se constitui pelo aprendizado profundo e exaustivo a cerca de 

um ou mais objetos, de modo que seja possível obter um largo e detalhado conhecimento a 

cerca do objeto de estudo. 

O método de escolha se deu em função do estudo de caso possibilitar que se conheça 

mais fielmente a um grupo delimitado de pessoas (Equipe de enfermagem da UTI - neonatal) 

em sua relação com outro grupo restrito de pessoas que nesse caso se da pelos neonatos com 

OI. 

Segundo Yin (2001), o estudo de caso é a pesquisa preferida quando predominam 

questões dos tipos “como?” e “por quê?”, ou quando o pesquisador detém pouco controle 

sobre os eventos e ainda quando o foco se concentra em fenômenos da vida real. 

 Para Gil (2004, p.54) o estudo de caso apresenta diferentes propósitos entre eles: 

 
a)explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; b) 
preservar o caráter unitário do objeto estudado; c) descrever a situação do contexto 
em que está sendo feita determinada investigação;d) formular hipóteses ou 
desenvolver teorias; e) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em 
situações muito complexas que não possibilitam a utilização de levantamentos e 
experimentos (GIL, 2004,p.54). 
 
 

Com o desenvolvimento do estudo de caso será possível obter um maior conhecimento 

acerca do tema de modo a identificar como tem se dado a atuação da enfermagem nos 

cuidados ao recém-nascido com osteogênese imperfeita, com o intuito de demonstrar a 

importância de um atendimento sistemático de enfermagem. 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO DO CENÁRIO  

 

O cenário escolhido para a coleta de dados e desenvolvimento da pesquisa é o Instituto 

FernandesFigueira (IFF) que consiste em uma instituição de pesquisa no município do Rio de 

Janeiro, no estado do Rio de janeiro considerado unidade de Assistência, Ensino, Pesquisa e 

desenvolvimento Tecnológico, que tem como missão, melhorar a qualidade de vida e 

promover a saúde da mulher, da criança e dos adolescentes. 

É reconhecido pelo Ministério da Saúde como Centro Nacional de Referência e pelo 

Ministério da Educação, como Hospital de Ensino. 

Em relação à OI a instituição é reconhecida como um Centro de Referencia em 

Osteogênese Imperfeita(CROI) que possui a responsabilidade de coordenar as informações 
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clínicas geradas pelos centros de referência em OI de todo o país. Atualmente, 160 crianças e 

adolescentes são atendidos pela equipe deste CROI, onde se realiza terapia medicamentosa 

com o pamidronato dissódico e demonstram apresentar melhora significativa na qualidade de 

vida desses pacientes. 

 

3.5 CARACTERIZAÇÕES DOS SUJEITOS 

 

 A pesquisa teve como sujeitos os genitoresdas crianças que tem OI,que se 

encontravam matriculados e em tratamento no Instituto Fernandes Figueira, sem distinção de 

raça, sexo, idade ou quantidade de filhos portadores, que tiveram seus filhos internados na 

unidade neonatal e que sejam voluntários para participação na pesquisa. 

Excluíram-se os genitorescujos filhos não foram internados em uma unidade neonatal 

indiferente da localização e que não desejaram participar do estudo. 

Dessa forma, os genitores cadastrados nessa instituição foram convidados a participar 

da pesquisa e a ABOI os recepcionou em um evento que propiciou a aplicação do instrumento 

do estudo. 

 

3.6 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS  

 

Foi realizada uma consulta ao banco de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) 

em busca de se levantar a produção de estudos dos ultimos cinco anos em português que se 

encontram na integra e que possuiam informações acerca de como devem ser os cuidados 

administrados ao neonato com OI, cujos descritores utilizados foram: Osteogênese imperfeita, 

enfermagem e recém-nascido de modo a atender o primeiro objetivo do estudo.  

O instrumento de coleta utilizado foi o questionário semi aberto de modo a permitir 

que os pais  descrevessem como foi os cuidados prestados pela enfermagem aos seu filhos  

recém nascido que tem OI e, de que forma eles obtiveram o conhecimento para cuidar deles 

em casa (apêndice1), atendendo assim o segundo objetivo do estudo.  

Segundo Gil, (2008, p121) “Questionário, por sua vez, pode ser definido como a 

técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas 

com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc”, o que 

favorece esta pesquisa ao permitir que o sujeito seja capaz de expressar tudo aquilo que viu e 

ouviu, sente e deseja.  
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O questionário semiaberto permite que o pesquisador obtenha uma resposta mais 

profunda ao proporcionar que o sujeito descreva com sua própria linguagemo que pensa e 

sente, além de possibilitar a coleta de informações mais precisa o que facilita a avaliação dos 

dados de modo mais sistemático. Este tipo de instrumento também favorece que se preze o 

pensamento livre e a originalidade, variedade nas informações, respostas mais representativas 

e fiéis a opinião do inquirido, maior concentração do participante ao questionário, além de 

permite recolher variadas informações sobre o tema em questão(GIL,2008). 

Os questionários foram aplicados aos genitores em evento promovido pela ABOI e 

posteriormente recolhidos. Foram copiladas as respostas na integra e se estabeleceu 

conexãoentre os dados obtidos, identificando as ações realizadas pelo enfermeiro, além de 

descrevê-las conforme o pensamento de cada genitor. 

 

3.7 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

 

O método utilizado para esta avaliação foi a analise de discurso, pois segundo Verdara 

(2005): “como um método que pretende não somente apreender como uma mensagem é 

transmitida, mas também explorar o seu sentido. A análise de discurso avalia quem enviou a 

mensagem, quem recebeu a mensagem e qual o contexto em que está inserida”. O que 

permitirá identificar as intervenções da enfermagem a neonatos portadores de OI no período 

de seu nascimento até a alta hospitalar e demonstrar a necessidade da sistematização das 

ações de enfermagem para estes. Para Lefèvre e Lefèvre, (2000) é uma proposta de 

organização e tabulação de dados qualitativos de natureza verbal, obtidos de depoimentos. 

Segundo Carneiro (2008, p.18): 
 
A Análise do Discurso mostra a relação que existe entre a produção do saber que 
naturaliza o sentido, com o poder que estabelece as regras da formação do referido 
saber. Ou seja, revela toda a trama feita no transcurso da história para que o sentido 
pudesse ganhar uma forma monossêmica, um status de 
natural. (CARNEIRO,2008,p.18) 
 
 

Os questionários foram entregues aos pais no dia 08 de dezembro de 2013 durante a 

festa de natal da ABOI após ser explicado a cada pai o objetivo da pesquisa e a assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido sendo permito a eles a entrega dos questionários 

até dia 20 de dezembro de 2013. Depois de entregues a pesquisadora eles foram transcritos na 

integra e deles extraiu-se os cuidados de enfermagem que emergirem dos discursos dos 

genitores, assim como seus significados (porque tal procedimento se fez necessário).  
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 A pesquisa teve como limitações o número reduzidos de crianças que ao nascer foram 

direcionadas para a UTI neonatal devido a não existência de diagnóstico tanto no pré-natal 

quanto logo após o nascimento. 

 

3.8 ASPECTOS ÉTICOS  

 

  Em relação aos aspectos éticos da pesquisa o material utilizado será a RS 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde que tem como critérios: 

 

3.8.1 Analise Critica de Riscos e Benefícios 

 

 O desenvolvimento desta pesquisa não pretende apresentar nenhum risco aos 

envolvidos no âmbito fisco, psicológico, social e econômico visto que está se desenvolvera 

apenas através da escrita dos participantes que se proporem por livre e espontânea vontade a 

responderam o questionário. Contudo, caso os genitores apresentem qualquer alteração serão 

encaminhados aos profissionais competentes do Instituto Fernandes Figueira. 

 Esta pesquisa permitirá que as ações de enfermagem realizadas sejam avaliadas de 

modo a identificar quais as práticas são exercidas e de que modo pode-se difundir no campo 

da enfermagem estes conhecimentos para que todo profissional seja capaz de cuidar de um 

recém nascido com osteogênese imperfeita. 

 

3.8.2 Duração Total da pesquisa 

 

A pesquisa teve inicio em dezembro de 2012 com investigação do que se tem 

publicado na BVS sobre o tema, e seguiu para coleta de dados através de questionário após a 

aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal Fluminense CAAE no 

20285313.0.000.5243. A transcrição e analise dos dados coletados, junto à elaboração da 

redação, defesa e apresentação do trabalho final de curso se encontravam previstos no 

cronograma do projeto ( apêndice2). 
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3.8.3 Explicação das Responsabilidades do Pesquisador, da Instituição, do promotor e 

do patrocinado 

 

 O presente trabalho terá a docente Drª Helen Campos Ferreira e a discente Vanessa 

Benincaza Videira de Figueiredo acadêmica de Enfermagem do 9º período do Curso de 

Graduação da Universidade Federal Fluminense como pesquisadoras responsáveis, tendo 

estas à incumbência de coordenar e realizar a pesquisa, além de garantir a integridade e bem 

estar dos sujeitos desta. A instituição na qual será desenvolvida a pesquisa é o Instituto 

Fernandes Figueira. Os promotores serão a acadêmica de enfermagem Vanessa Benincaza 

Videira de Figueiredo e a professora Drª Helen Campos Ferreira (orientadora).  

Caberá ao pesquisador o encargo de preservar os dados da pesquisa por um período de 

cinco anos, sendo que durante o desenvolver da pesquisa os sujeitos deverão ser mantidos no 

anonimato. Este também será responsável pela divulgação dos resultados da pesquisa em 

eventos científicos de modo a gerar conhecimento sem que ocorra degradação da imagem 

instituição envolvida na pesquisa. Conforme as leis do país este pesquisador deverá conduzir 

sua pesquisa de acordo com a resolução466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS). 

 

3.8.4 Critérios para Suspender ou encerrar a pesquisa 

 

A pesquisa seria suspensa em caso da instituição não emitir uma autorização para o 

seu desenvolvimento, ou se caso não houver assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido pelos sujeitos da pesquisa. 

Os sujeitos terão durante todo o decorrer da pesquisa total liberdade para se 

desvincularem desta como para que possam retirar com o pesquisador todas as duvidas que 

possam surgir.  

A coleta de dados com os sujeitos será encerrada após um período de coleta de 12 

dias. 

 

3.8.5 Demonstrativo da existência de infra-estrutura necessária para desenvolvimento 

da pesquisa e para atender eventuais problemas dela resultantes com a concordância 

documentada da Instituição. 
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Para realização da coleta de dados no Instituto será apenas necessária à liberação do 

espaço físico, pois esta ocorrerá nas próprias dependências do local, sendo os outros recursos 

a serem utilizados de responsabilidade do pesquisador.   

 

3.8.6 O orçamento financeiro detalhado da pesquisa, recursos, fontes e destinação, bem 

como a forma e o valor de remuneração do pesquisador. 

 

Coube ao pesquisador desta pesquisa arcar com todos os recursos necessários desta 

pesquisa visto que este não disponibilizara de nenhum patrocínio ou auxilio financeiro para 

execução desta pesquisa. 

3.8.7 Explicitação de acordos pré-existentes quanto à propriedade das informações 

geradas, demonstrando a inexistência de qualquer cláusula restritiva quanto à 

divulgação pública dos resultados a menos que se trate de casos de obtenção do 

patenteamento, neste caso os resultados devem se tornar públicos tão logo se encerre as 

etapas do patenteamento.   

 

Todas as informações obtidas nesta pesquisa sendo estas favoráveis ou não, deverão 

ser utilizadas apenas para fins científicos cabendo ao pesquisador o direito de divulgá-las 

devido à assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelos inquiridos em 

qualquer evento da área de saúde.  

 

3.8.8 Declaração de que os resultados da pesquisa serão tornados públicos, sejam eles 

favoráveis ou não, da destinação do material e/ou dados coletados. 

 

Eu, Helen Campos Ferreira, professora Adjunta e pesquisadora, do Curso de 

Enfermagem da UFF/ campus Niterói, responsável pelo desenvolvimento do projeto de 

pesquisa intitulado: “Cuidados de Enfermagem ao Paciente Neonato portador de 

OsteogenesisImperfecta” declara conhecer o teor da RS 466/2012 do Conselho Nacional de 

Pesquisa e compromete-se a cumpri-la integralmente durante o desenvolvimento deste estudo, 

agindo de forma ética e responsável, em conformidade com o Código de Ética dos 

Profissionais de Enfermagem nos itens referentes à pesquisa e divulgação de dados coletados: 

será mantido o anonimato dos sujeitos voluntários da pesquisa; os dados coletados só serão 

utilizados neste trabalho de pesquisa; será guardado durante cinco anos e após composição 
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dos resultados, este serão tornados públicos, sejam eles favoráveis ou não; só serão 

publicados através de eventos ou artigos científicos. 

 O pesquisador apresentará aos sujeitos os objetivos do estudo, o motivo da pesquisa, e 

pedirá que assinem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. (TCLE), conforme a 

Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde / Ministério da Saúde – CNS/MS 

(BRASIL, 1996). Além deste termo, o estudo só será possível após a aprovação do Comitê de 

Ética e Pesquisa que, antes do início da coleta de dados avaliou o projeto e atestou sua 

pertinência. A seguir, serão contatados os sujeitos da pesquisa para assinarem o TCLE e, 

ocorrerá a coleta dos dados. Esclareço que não utilizarei nomes ou imagens dos sujeitos, 

protegendo os entrevistados de quaisquer implicações, que possam vir a decorrer da pesquisa.  

Os dados coletados serão utilizados neste estudo, como fontes primárias e, serão 

destruídos oportunamente. Desta maneira, preservarei a privacidade e o anonimato dos 

indivíduos em obediência ao Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. 

 

3.8.9 Descrever os métodos que afetem diretamente os sujeitos da pesquisa 

 

Os métodos a serem utilizados nesta pesquisa não afetaram de nenhum modo os 

sujeitos participantes desta, visto que os questionários foram realizados no próprio ambiente 

onde se encontravam junto à equipe multiprofissional. 

 

3.8.10 Descrever qualquer risco, avaliando sua possibilidade e gravidade. 

 

 O desenvolvimento desta pesquisa não apresentou nenhum risco físico e/ou 

emocional aos sujeitos da pesquisa visto que esta envolve apenas os cuidados que estes 

enfermeiros realizam nesses recém-nascidos com OI e a importância da sistematização desses 

cuidados para que estes possam ser executados por qualquer enfermeira. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 
 A coleta de dados dessa pesquisa começou com a busca de publicações na Biblioteca 

Virtual de Saúde(BVS) com o tema “ os cuidados aos neonatos com Osteogêneses 

Imperfeitos pela enfermagem, durante sua estadia na UTI neonatal e, identificou-se pequena 

quantidade de produções de trabalhos, visto que vários trabalhos eram revisões de artigos que 

já constavam na BVS explicando a patologia e detectou-se a inexistência de algum artigo que 

descrevesse como deve ser o cuidado de enfermagem a estes recém-nascidos. Dessa forma, 

usaram-se os descritores: osteogênese imperfeita, enfermagem e recém-nascido, em 

associação. Contudo, não apresentou nenhum resultado. Porém, apenas a OI, no modo 

integrativo, apresentou 3.500 artigos, destes apenas 706 apresentavam textos completos 

comentando sobre a patologia, sem explicitarem os cuidados de enfermagem.  

A partir desta identificação partimos então para identificar juntos aos genitoresdestas 

crianças com OI como foram os cuidados dados aos seus filhos durante a permanência deles 

na UTI neonatal. Observamos então, que muito embora seus filhos estivessem matriculados e 

em tratamento no IFF, não nasceram naquele hospital, mas em diversos hospitais do 

Município do Rio de Janeiro, RJ.  

Sob este aspecto,foi elaborado um questionário semi-abrupto com 11 questões que 

buscavam identificar quais cuidados que a enfermagem realizou com essas crianças, se havia 

algum cuidado diferenciado oferecido pelo enfermeiro.  Intencionava-se levantar se houvera 

estabelecido pelo Ministério da Saúde cuidados junto ao neonato durante seu período de 

internação na UTI neonatal, que ainda não constavam na literatura.  

 Os questionários foram respondidos num período de 12 dias por onze pais cujosas 

crianças se tratam no Instituto Fernandes Figueira. Destes, foram considerados oito, e 

desconsiderados três, pois os seus filhos não estiveram internados na UTI neonatal do IFF, 

logo após o nascimento o que é um dos principais métodos de exclusão desta pesquisa.  
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Quadro 4- Caracterização dos sujeitos do estudo 

 

Codinome Profissão Idade Sexo Nº de filhos Escolaridade Tempo de 
internação 

P1 Do lar 54 Feminino 02 _ - 

P2 Costureira 65 Feminino 03 5ºano 08 dias 

P3 Do lar 36 Feminino 06 Ensino Médio 

completo 

03 meses 

P4 Agente de 

Combate a 

Epidemias 

49 Feminino 02 Ensino 

Superior  

completo 

09 dias 

P5 Auxiliar de 

Serviço 

Escolar 

37 Feminino 02 - 10 dias 

P6 Autônoma 32 Feminino 03 Ensino Médio  

completo 

28 dias 

P7 Professora 37 Feminino 02 Educação 

infantil 

01 em um 

03 em outro 

P8 Do lar 38 Feminino 01 Ensino Médio 

completo 

03 meses e 06 

dias 

 

As mães participantes tinham entre 32 a 65 anos, em relação ao numero de filhos 

comOI de 01 a 06 filhos; a escolaridade tem-se do ensino fundamental ao 3º grau completo; o 

tempo de internação das crianças foi de 06 a 90 dias. 

Verifica-se que, quando se tem na família ente com doenças crônicas e com 

necessidades de acompanhamento clínico e controle em nossa sociedade, são as mulheres que 

mesmo na força de trabalho produtiva formal ou informal, assumem a responsabilidade pelo 

cuidado assistido ao familiar. 

Os hospitais do Município do Rio de Janeiro onde os portadores nasceram foram: 

Hospital Municipal Carmela Dutra, Clínica Pró Mater, Hospital Geral de Bonsucesso, 

Hospital Geral Centro Médico RuralHospital Estadual Pedro II Hospital Pan Americano e 
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Instituto Fernandes Figueira.  As mães serão identificadosno texto por P1, P2, P3, P4, P5, P6, 

P7 e P8, para assegurar a manutenção de seus anonimatos.  

A análise dos dados foi realizada através da técnica de análise do discurso do sujeito 

coletivo e, com base nisto,das respostas individuais de cada mãe extraiu-se aexpressão chave 

que correspondia asidéiascentrais que equivalessem à síntese do conteúdo do discurso. Sob 

este aspecto,realizou-se a construção de discursos sínteses que serviram de tópicos para 

discussão à luz da literatura. As ideias centrais obtidas consistem em: 

1. Falta conhecimento aos pais sobre OIantes do diagnóstico de seus filhos. 

2. Os cuidados observados pelos pais durante a permanência dos filhos na UTI neonatal. 

3. Os pais receberam informações de como cuidar deste bebe após a alta.  

4. Os cuidados realizados pelos pais  

5. Sugestões sobre como melhorar o cuidado aos portadores.  

 

4.1 FALTA CONHECIMENTO AOS PAIS SOBRE OI ANTES DO DIAGNÓSTICO DE 

SEUS FILHOS. 

 

A osteogênese imperfeita é uma doença pouco conhecida, não só pela própria 

sociedade como pelos profissionais da área de saúde. É comum encontramos pediatras ou 

profissionais de enfermagem que nunca ouviram falar desta síndrome que atualmente pode ser 

diagnosticada ainda no pré-natal, o que favorece o inicio do tratamento logo após o 

nascimento.  

A falta de conhecimento foi apontada pelos pais ao afirmarem que apenas uma delas 

tinha ouvido falar sobre a patologia e a fragilidade óssea antes de seus filhos receberem o 

diagnóstico. Porém, na maioria dos casos não ocorreu isso, nos primeiros meses de vida de 

seus filhos: 

“...Os médicos não tinham o conhecimento” P1 
“Não se sabia o que minha filha tinha, a única diferença foi que ela veio toda 

enfaixada.” P2 
“Eles não tinham conhecimento e nem eu...” P4 
 “... Não foi diagnosticada ao nascimento.” P5 
“... Nunca tinha ouvido falar...” P8 
 
 

Isto leva à dificuldade de tratamento específico que atenda não só para não ocorrer 

piora do quadro como o cuidado quanto à promoção e prevenção de agravos: ocorrências de 
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diversas fraturas levam às vezes a diagnósticos errados de maus tratos. O que pode ser visto 

na fala da mãe que relata: 

 
“Não me informaram que tinham fraturado o fêmur dele e três costelas...” P3 

 

Como o diagnóstico da OI é predominantemente clínico, a falta de conhecimento sobre a 

sindrome proporciona aumento no numero de casos crianças com OI que não são diagnosticados 

precocemente, prejudicando assim seu tratamento que deve ser iniciado logo nas primeiras 

semanas de vida para melhor prognóstico, além de permitir cuidado específico por parte da 

equipe de saúde.  

Nos depoimentos, abaixo, é possível perceber-se a dificuldade de diagnóstico: 

 
“Nem eu e nem eles sabiam da existência da doença no bebê” P4 
“não foi diagnosticada no nascimento, então não teve cuidados específicos”. P5 
“Nem o pediatra e nem os enfermeiros diagnosticaram a doença.” P5 
 

 O não conhecimento dos cuidados adequados ao neonato com OI leva a falhas que 

podem gerar situação de risco para o bebê, assim como provocar angústia e desespero nas mães 

como foi o caso de P3:  

 

“Ao ver num papel que meu filho tinha tantas fraturas e que as enfermeiras estavam 
proibidas de me dar qualquer informação. Fui à delegacia e registrei a ocorrência”. 

 
 

A ABOI alertou em 2002 que sejam conhecidos no Brasil menos de 10% dos casos de 

OI, porém 12 mil pessoas com OI, aproximadamente ainda são desconhecidos(ABOI, 2002).  

Admite-se atuação específica do enfermeiro ao realizar o histórico da criança e dos 

sinais e sintomas quando da admissão e terapêutica ao neonato. A enfermagem deve estar 

treinada para oferecer cuidados de manutenção à vida e registrar as intercorrências para que 

possam subsidiar diagnósticos médicos. Manejo do neonatal, percepção de sinais de dor, 

observação de qualquer alteração do quadro físico devem ser registrados e discutidos com a 

equipe para tomada de decisões inerentes ao quadro clínico que se apresenta. 

O enfermeiro administra e coordena a assistência de enfermagem ao recém-nascido e à 

mãe, e desenvolve atividades multidisciplinares (SILVA, VIEIRA, 2008, p.110). Logo, cabe a 

este profissional a elaboração de planos assistenciais terapêuticos que permitam os 

fundamentos do cuidado específico para bebês com OI, de conhecimento de toda a equipe a 
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fim de nortear o que se pode realizar junto ao neonato e família até a conclusão do plano 

terapêutico adequado e a alta hospitalar. 

O tempo de internação dos bebês pode ser utilizado para o preparo da família na 

compreensão da OI, bem como adaptá-los para o convívio com esta patologia crônica. Deve-

se realizar o apoio emocional á família e trabalhar os elementos positivos que constituirão a 

rede familiar de apoio aos genitores para dar conta do enfrentamento da situação real. 

 

4.2 OS CUIDADOS OBSERVADOS PELOS PAIS DURANTE A PERMANÊNCIA DE 

SEUS FILHOS NA UTI NEONATAL. 
 

Em decorrência da fragilidade óssea e das limitações geradas por ela, o cuidado com o 

neonato com OI requer específicidade, para proporcionar melhor qualidade de vida a este. Mas, 

apesar disso, o relato das mães explicita que as crianças foram tratadas do mesmo modo que os 

outros bebês, e que, em função disso, ocasionou a ocorrência de diversas fraturas nessas crianças 

durante sua estadia na nenonatal.  

 

“Elas cuidavam normalmente, pois não sabiam o que ela tinha” P1 
“Na época não havia informação, pegavam a criança normalmente”P2 
“Cuidava nada! Pelo contrário, quebrou ela toda, pois não sabiam que ela era 

portadora” P1 
“Cuidava igual aos outros bebês...” P5 

“Ela não podia chorar que tomava analgésico, pois eles achavam que era dor, e ela 
tinha o mínimo manuseio possível P8 
 

O cuidar destes bebês requer um olhar diferenciado, centrado no conhecimento, 

intensidade e velocidade das necessidades demosntradas por eles, além da vulnerabilidade que 

eles possuem frente ao meio em que se encontram.  A atenção aplicada a estes portadores requer 

da enfermagem uma visão mais ampla e rigorosa quanto ao processo de cuidar, visto que 

segundo SILVA (2011, p.32) eles necessitam de: OBSERVAÇÃO – um olhar clínico constante 

capaz de produzir a padronização de informações; REGISTRO e INTERVENÇÃO – de 

informações que o corpo expressa e que osaparelhos registram; BUSCA de fenômenos 

indicadores de explicações sobre os bebês e/ ou suas famílias para intervir; PRESENÇA 

CONTÍNUA para detectar problemas (delicadamente imperceptíveis).  

 O cuidar específico da enfermagem refere-se à forma como ela percebe o ser humano 

num determinado contexto e consegue ver as necessidades e limitações que o atingem de modo a 
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buscar a construção de um cuidado individualizado, garantindo a este uma melhor qualidade de 

vida.  

Para Silva e Vieira (2008, p.113) colocam a necessidade do enfermeiro, queao realizar o 

cuidado humanizado ao RN de risco, deve considerar sua fragilidade física e emocional 

provocada pelas condições de seu nascimento e doença, pois, diante disso,torna-se 

indispensável a ele próprio desenvolver sentimentos de afeição, de respeito, de simpatia e de 

empatia.  

Apreender a manipular um neonato comOI demonstra ser muito complicado visto à falta 

do próprio conhecimento sobre a patologia. O que muitas vezes leva enfermeiros a optaram que 

suas equipes primem pelo mínimo de manuseio possível, impedindo assim que este bebê seja 

amamentado ao seio materno, tome banho e/ou receba o conforto materno no colo da mãe.  

Essa escolha pela opção do mínimo manuseio ou imobilização pode ser observada na fala 

das mães: 

 
“Não podia manusear muito para não ter mais fraturas” P6 
“Ela não podia chorar que tomava analgésico, pois eles achavam que era dor, e ela 

tinha o mínimo manuseio possível” P8 
“Para época sim, não se sabia o que a minha filha tinha, a única diferença foi que ela veio 
todas enrolada”P2 

 
 

Em decorrência das próprias características da doença como é o caso da fragilidade 

óssea há necessidade do desenvolvimento de técnicas específicas para manuseio deste recem 

nascido.  Como por exemplo, a utilização de um travesseiro para facilitar a movimentação da 

criança evitando fletir sua coluna ao manuseá-la. Neste aspecto Silva, et.al(2011 

p.1705)apontam cuidados durante o manuseio a serem dados a esses bebês.  

Os depoimentos apontam a não observância a este cuidado específico: 

 

“Àépoca não se tinha informação, pegava a criança normal”P2. 
 “Não me informaram que tinham fraturado o fêmur e três costelas. Além de me 

tratarem como se fosse qualquer”P3 
“Nem eu nem ninguém sabíamos dos riscos, ele ficou na UTI esse tempo até ir para 

nossa casa” P4. 
       “... Não foi diagnosticado no nascimento então não tiveram cuidados específicos”P5. 

 

O enfermeiro deve, diante dos ditames sociais, analisar as ações de enfermagem da 

equipe onde se insere, refletindo o saber fazer e suas nuances. O cuidar em UTI neonatal 
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engloba a ação materna e a percepção que a família tem de seu bebê. Não se podem anular os 

saberes do senso comum. A mãe observa e verifica seu filho e tira conclusões sobre o cuidar. 

Daí a importância de se ter conduta atentiva sobre a mãe e familiares. Reflexões, orientações, 

modos de cuidar, devem ser construídos junto com os genitores e familiares em prol da 

criança com OI. 

 Mesmo que o enfermeiro não saiba os cuidados específicos a serem dispensados 

cumpre o acolhimento à mãe e família. O apoio emocional deve ser constante e o diálogo 

permite empatia e dissemina, diminuição de ansiedades e o estabelecimento de confiança 

mútua. Todas as mães se sentiram acolhidas exceto a P3 e a P1 

 

  “Não em nenhum momento me senti acolhida pela enfermagem, só quando conheci a 
representante da ABOI”P1 

 
 
Hoje, com a criação dos centros de referência, alguns hospitais já se encontram mais 

preprarados não só para realizar o diagnóstico como também para possibilitar um cuidado mais 

amplo, promovendo assim mehor qualidade de vida para estas crianças. Fato que não ocorria há 

alguns anos como relata a mãe ao dizer que considera que o cuidado da enfermagem foi de boa 

qualidade. 

 “Sim. Com muito cuidado e todo carinho”P7. 

 
O relato dela depõe favoravelmente acerca do Sistema Único de Saúde, pois as 

instituições envolvidas fizeram seus papéis sociais, facilitando o cuidado ao bebê e acolhendo 

a mãe que não compreendia a dimensão da patologia. Os profissionais envolvidos e 

preparados não produziram agravos à saúde do neonato e ocorreu o sistema de referência e 

contra referência. 

 

 
4.3 OS PAIS RECEBERAM INFORMAÇÕES DE COMO CUIDAR DESTE BEBE APÓS A 

ALTA. 

 

 O cuidado de enfermagem quando é dado ao neonto ganha sentido mais amplo em 

função de que ele não é restrito a ele, mas envolve sua família, pois esta se encontra inteiramente 

ligada ao tipo de cuidado desenvolvido, não só no ambiente hospitalar como em casa.  
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Segundo o estatuto da criança e do adolescente, Brasil (2012) art.12: “os 

estabelecimentos de atenção á Saúde deverão proporcionar condições para permanência integral 

de um dos pais ou responsável” e a resolução 41, de 17 de outubro de 1995, relativos ao direito 

da criança e adolescentes hospitalizados, nos itens 3 e 4, respectivamente, “Direito de ser 

acompanhado por sua mãe, pai ou responsável, durante todo o período de sua hospitalização, 

bem como receber visitas” e “Direito de não ser separado de sua mãe ao nascer”. 

 Com base nisso pode-se dizer que é direito da mãe estar ao lado de seu filho durante 

todo o período de internação na neonatal como foi o caso dessas que estiveram ao lado de seus 

filhos acompanhando seus progressos e o atendimento da enfermagem.  

 Tal direito facilita muito o trabalho da enfermagem, já que cabe a ela não só cuidar 

dessa criança, mas também ensinar a mãe como fazer para que ao receber alta hospitalar este 

bebê consiga ser cuidado por seus pais de modo a suprir todas as suas necessidades, 

garantindo boa qualidade de vida na medida do possível. Silva e Vieira (2008, p113) 

preconizam a acolhida carinhosa, na qual a enfermagem se mostra como um diálogo vivo, 

percebendo no olhar uma palavra contida pela angústia do desconhecido. 

 Mas apesar de caber à enfermagem esta função, não é isso que vemos na prática. A 

maioria das depoentes quando perguntadas se receberam orientações sobre como cuidar de seus 

bebês pela enfermagem, informaram a não existência destes. Até porque alguns dos neonatos 

saíram da UTI neonatal sem ao menos receber o diagnóstico, como podemos observar nas falas 

abaixo.  

 

“O Doutor. deu-me o endereço da..... (pai de portador) e foi quando recebi as 
orientações.” P1 

“Não. Porque nem eu nem eles sabíamos da existência da doença no bebê.” P4. 
“Não,nem o pediatra e nem os enfermeiros diagnosticaram a doença” P5. 
 
 

Outro fator que impede que os pais recebam da enfermagem as informações primordiais 

para cuidar de seu bebê é a própria falta de conhecimento desses profissionais de saúdesobre a 

patologia.  Muitos deles nem sequer ouviram falar do que é a OI e, ainda mais de como cuidar de 

uma criança com essa sindrome, o que pode ser visto claramente através da fala de uma das 

mães: 

 

“Não, nem eles sabiam como lidar, muitos me perguntavam se ela iria falar se 
poderia ir á escola, eles não entediam muito bem que o problema dela era só nos ossos e que 
a cabeça dela funciona normalmente” P7. 

“Daí, quando recebemosalta , não me recomendaram como fazer”P3. 



59 
 

 
A constatação dessa realidade demonstra a importância da sistematização do cuidado 

relacionado a este tipo de clientes, de modo que possibilite não só que os profissionais possam 

conhecer a patologia, suas formas de apresentação, mas também saibam como agir ao se 

depararem com uma criança com OI.  

A sistematização do cuidado em enfermagem cria subsídios para que se possam 

desenvolver metodologias e métodos humanizados e interdisciplinares de cuidado no que diz 

respeito a um processo organizacional. Permite maior autonomia ao enfermeiro que observa a 

realidade com um olhar mais complexo, favorecendo a inovação de métodos e práticas que 

promovam a construção de conhecimentos em saúde.  

Atualmente, a enfermagem vem se envolvendo em todo o cuidado seja para o recém- 

nascidocomo aos pais e familiares dele de modo a favorecer a recuperação do neonato. No caso 

portadores de OI, isso não deve se alterar, já que eles requerem cuidados onde haja equipe 

multidisciplinar, tecnologia avançada e principalmente pais amorosos e devidamente instruídos 

para lidar com esse bebê frente às suas pecularidades ao ir para casa. As orientações devem ser 

dadas aos pais durante o período de hospitalização de modo bem simples e claro. 

Essas instruções são de grande importância não só porque garantem melhoria na 

qualidade de vida, mas também impedem que os pais passem por situações constrangedoras, 

como serem acusados de maus tratos, já que a facilidade dessa criança se quebrar é imensa. 

Além de proporcionar uma melhoria ponderal na saúde dessa criança como afirma SILVA E 

VIEIRA (2008,p.14) aos relatar os benefícios do convívio com a mãe e o pai. 

Apesar de se conhecer a importância dessa preparação infelizmente não tem ocorrido, 

ainda. Muitos profisssionais se encontram despreparados para lidarem com as famílias, além de 

grande dificuldade no desenvolvimento de processo assitencial, conforme nos chama atenção 

Silva (2009, p.22). 

O neonato com OI requer um cuidado especializado, multidisciplinar dotado de 

sensibilidade profissional de modo a promover a minimização dos riscos de fraturas e de atuar no 

tratamento das alterações fisiológicas que o impedem de sobreviver ao meio extrauterino. Estas 

alterações tendem a variar de criança para criança em decorrência de vários fatores como: tempo 

de gestação, peso ao nascer, idade gestacional, tipo de OI, número de fraturas intrauterinas, 

maturação pulmonar, diagnóstico precoce ainda no pré-natal etc. O que demosntra o quanto é 

importante que o enfermeiro não só tenha o conhecimento científico da patologia como, também, 

sensibilidade de exercer um olhar crítico para garantir assistencia integral efetiva a estes bebês.  
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Para alguns autores como Silva e Vieira (2008,p.114),o enfermeiro deve inserir os pais na 

prática do cuidado dentro da própria UTI neonatal fazendo-se de modo essencial para facilitar o 

aprendizado no manejo com seus filhos, a sua inclusão em cada ação realizada com o recém-

nascido.Isso permite que seja restabelecido o vínculo entre pai e filho, oque muitas vezes é 

perdido após a descoberta da má formação congênita, além de favorecer que, aos poucos, eles 

adquiram confiança e conhecimento para realizar os cuidados sozinhos em casa, visto que cada 

criança possui as suas especificidades e irão requerer um cuidado individualizado. 

 

4.4 OS CUIDADOS REALIZADOS PELOS PAIS  

 

Cuidar de umbebê não é fácil, imagina-se cuidar de um recém-nascido que a cada 

movimento pode levar a uma fratura.  Esse tipo de neonato não só necessita de uma atenção 

redobrada como de muita força de vontade dos pais para correr atrás, tanto dos direitos da 

criança como de serviços que ajudem seu filho a se desenvolver plenamente, dentro do que 

para cada um seja possível.  

É comum que pais ao receberem a noticia da malformação de seus filhos se sintam 

inseguros, ansiosos, apavorados frente a essa realidade inesperada apresentada a eles, já que 

de acordo com Santos e Dias (2005, p.593), “a fantasia dos pais de terem uma criança perfeita 

recebe um pesado golpe com o nascimento de um filho com malformação congênita”. Além 

de vir junto a isso à grande questão “como vou cuidar desse bebê”. Como podemos observar 

nesta fala:  

 

“... Pois eu assustada e sem prática... eles realizavam todos os procedimentos”P5. 
 
 

Neste contexto a atuação da enfermagem se torna essencial, pois esta é responsável 

por estimular a relação de pais e filhos e de favorecer subsídios para que estes adquiram 

segurança para cuidar de seus bebês, permitindo assim que ela possa ser incluída na 

sociedade, já que o primeiro passo é a inclusão na própria família.  

Alguns estudos sugerem que para que uma criança consiga se desenvolver 

completamente, ela requer uma relação intima afetiva com a mãe ou uma pessoa que a 

substitua permanentemente para que este se torne um adulto com uma boa saúde mental, visto 
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que Segundo BOWLBY apud FERREIRA; VARGAS; ROCHA, (1998, p. 112)5 “A privação 

do cuidado materno ou a descontinuidade desta relação nos primeiros anos de vida pode levar 

a várias formas de neuroses e desordens de caráter”. 

Apesar de, nos últimos anos, a sobrevivência neonatal ter aumentado em função do 

desenvolvimento tecnológico, ainda falta muito para que isto se reflita no cuidado domiciliar. 

Os pais, ao mesmo tempo em que desejam ansiosos, pela alta hospitalar de seus filhos, se 

sentem inseguros e preocupados com a aproximação deste dia, pois ocorre o medo de que 

longe daquele ambiente preparado seus filhos possam apresentar sofrimento ou complicações 

das quais eles não sejam capazes de cuidar. Mas apesar disso é nestas horas que os pais mais 

buscam entender quais cuidados seus filhos irão necessitar. Assim, para encontrar respostas 

ele se utiliza de questionamentosà equipe, da conversa com outros pais ou até mesmo de 

busca na internet.  

Então, se faz fundamental que os pais se sintam confortáveis e seguros no cuidado do 

bebê com OI já que nesta fase inicial eles são extremamente dependentes. Sob este aspecto, 

visando então identificar as orientações que devem ser passadas perguntamos aos pais: Quais 

os cuidados são mais realizados com seu filho? Entre as respostas encontramos os cuidados 

básicos como banho, troca de fralda, alimentação, o uso de medicações diárias, práticas de 

exercícios físicos, o cuidado para não haver quedas, identificação de possíveis complicações, 

além do adequado manuseio e, ainda:  

 

“Tratamento de 3 em 3 meses, natação, medicação diária..”P4 
“Cuidado para não haver quedas..” P5 

  “Na hora do banho, na hora de trocar fraldas e manusear com muito cuidado para 
não sentir dor”. P6 
“Não podia manusear muito para não ter mais fraturas” P7 
  “Banho era muito difícil e observar quando ela fica cansadinha num resfriado”P6 

“Temos cuidado com o manuseio”P8 
 

 

Todos esses cuidados devem ser ensinados aos pais durante o tempo de internação 

dessa criança, mas, segundo o próprio relato delas,apenas uma recebeu instrução da 

enfermagem, a maior parte recebeu orientações dum casal que atua na Associação Brasileira 

                                                           
5FERREIRA, E. A.; VARGAS, I. M. Á.; ROCHA, S. M. M. Um estudo bibliográfico sobre o apego 

mãe e filho: bases para a assistência de enfermagem pediátrica e neonatal. Revista Latino-Am. 

Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 6, n. 4, p. 111-116, out. 1998. 
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de Osteogêneses Imperfeita e possuem dois filhos com OI. Este casal muitas vezes é 

solicitado ao hospital para dar orientações aos pais de como manusear seus filhos e como 

cuidar deles em casa. 

 

“Ainda na unidade me ensinaram muitas coisa outras aprendi no dia a dia” P5 
“O Drº... deu-me o endereço da.....(pais de portador) foi quando recebi as 

orientações..” P1 
 
 O que se percebe com os depoimentos e os estudos publicados é que os pais não são 

orientados quantos aos cuidados que devem dar a seus filhos não só pela falta de 

conhecimentos dos profissionais quanto à existência da osteogênese imperfeita e suas 

manifestações, mas também pela falta de material próprio que norteie esses cuidados, o que 

leva a um cuidado empírico, baseado no que os pais foram apreendendo com o decorrer do dia 

a dia e no que a enfermagem acredita ser o melhor.  

Hoje a maioria dos pais promove aos seus filhos cuidados básicos como: banho troca 

de fralda, alimentação, como também os cuidados emocionais como carinho, amor, atenção, 

paciência, além da administração de medicações diárias. Junto a isto a luta pelas terapias que 

possam melhorar a qualidade de vida de seus filhos como fisioterapia, natação, fonoaudióloga 

etc.  

 

4.5 SUGESTÕES SOBRE COMO MELHORAR O CUIDADO AOS PORTADORES. 

 

 Ao inquirir os genitores sobre quais sugestões gostariam de dar para que se pudesse 

promover melhoria no cuidado ao recém-nascido portador de OI, chegamos a duas palavras 

chaves: Informação e Treinamento. Ambas diretamente ligadas aos profissionais de saúde 

tanto no campo prático como no campo acadêmico. 

 

“Basicamente a informação, todos os detalhes”P2 
“.. Seria interessante um treinamento..” P7 
 

  

A falta de informação é um dos maiores problemas enfrentados pelos pais com seus 

filhos. A pouca divulgação da doença promove dificuldades na assistência hospitalar, 

principalmente em um hospital que não seja centro de referência.  

Em muitos casos essas crianças, ao serem atendidas nestes hospitais, muitas das vezes 

têm seu caso agravado já que os profissionais, por não saberem como cuidar acabam 
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manejando essa criança de forma inadequada. Também é comum observar como os pais, ao 

serem atendidos com seus filhos,demonstrem seus saberes e práticas das maneiras que cuidam 

dos filhos. Atentos, médicos, enfermeiros e pessoal de enfermagem começam a compreender 

a OI e quais os cuidados devem-se ter com seus filhos para que estes sejam manuseados da 

maneira correta. Isso é possível se ver na fala da mãe P4 ao sugerir: 

 

“Melhor informação em todos os hospitais inclusive nas clinicas ortopédicas..” P4 
 

O não conhecimento da doença acaba também por impedir que os recém-natos sejam 

diagnosticados logo e com isso, tratados ao nascer garantindo assim melhora considerável de 

seu quadro, de modo a gerar qualidade de vida.  

Hoje, com o uso do medicamento, crianças que poderiam estar em cadeiras de roda ou 

em camas em funções da má formação e das diversas fraturas, jogam bola, correm e dançam 

além de redução do número de fraturas. 

A informação é a base do cuidar. Para que se possa realizar cuidado em sua plenitude 

é preciso sempre um embasamento científico, pois é ele que leva a enfermagem e qualquer 

profissão ao desenvolvimento do olhar critico, que possibilita enxergar o individuo em sua 

totalidade. 

 O que se pode perceber é que a enfermagem necessita buscar informações sobre a OI 

para que desta forma possa desenvolver um cuidado a essa criança sobre um olhar critico 

visando não só cuidar dela dentro da UTI neonatal, mas cuidado também pós-alta hospitalar, 

de modo a assegurar o acompanhamento de seu crescimento e desenvolvimento. Segunda a 

mãe P5 uma das sugestões é:  

 
Deixar a mãe cuidar no primeiro momento dando segurança e mostrando que ela é 

capaz de cuidar de seu bebê, pois se fosse um pouco mais medrosa nem do hospital eu sairia.  
 
 

 Segundo a fala dela fica fácil se perceber a importância das informações dadas aos 

pais não só na alta, mas principalmente durante seu período de internação, pois é durante esse 

período que irão se preparar não só para cuidar deste bebê fisicamente, mas também na parte 

emocional, já que é onde ira se deparar de frente com medo, com duvidas, as angustias e as 

inseguranças que irão surgir no dia a dia. Para Silva e Vieira (2008, p.113) em se tratando de 

crianças internadas em UTIs, tanto a hospitalização como a doença são experiências dolorosas 

para ela e para os pais e a comunicação franca entre eles e o enfermeiro ameniza a ansiedade 
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gerada nos pais e alivia o sofrimento do bebê, pelo desenvolvimento de uma assistência 

conjunta. 

A segunda palavra chave é treinamento, que foi sugerido pelos pais de duas formas: 

em relação aos profissionais de saúde e o seu próprio. O que nos leva a outro questionamento 

como prover um treinamento se não temos conhecimento? Qual é o embasamento para que se 

possa garantir que os cuidados praticados até o momento são os adequados. 

É fato que há uma necessidade imensa de que ocorra um treinamento para que todo e 

qualquer profissional esteja preparado para cuidar dessa criança em qualquer hospital, que 

este cuidado não esteja somente concentrado nos centros de referência já que estes não 

possuem capacidade de realizar todos os pré-natais e partos do estado do Rio de Janeiro.  

As mães pediram que nesses treinamentos os temas abordados sejam: o banho do 

bebe, a troca de fraldas, as limitações, os tratamentos tanto convencionais como os naturais 

como exercícios, dança e etc. e de como evitar complicações.  

 
“Na hora do banho, na hora de trocar fraldas e manusear com muito cuidado para 

a. não sentir dor” P6. 
 
“Seria interessante um treinamento de noções de manuseio de bebes portador de OI, 

no intuito de evitar possíveis fraturas e também de acabar com o medo de manusear os bebes 
por não conhecer suas limitações ”P7. 

 
 

Cada prática de enfermagem é realizada com base em conhecimentos científicos, a 

maioria delas possui especificações para determinados grupos sociais tais como: idosos, 

crianças e portadores de doenças crônicas. Mas, no decorrer deste trabalho foi possível 

perceber que até o momento não se encontrou a descrição das práticas e manejo do cuidar de 

neonatos com OI. Já que não encontramos publicações sobre a descrição dos cuidados que 

devem ser dados a elas.   
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5. CONCLUSÃO  

 
 
 

Os cuidados de enfermagem necessários aos neonatos com OI ainda não estão explicitos na 

literatuta nacional, muito embora haja estudos sobre a patologia. Assim, a enfermagem cuida destes de 

maneira empírica, assistemática e quando a familia já tem portador, utiliza os saberes e as práticas 

maternas para melhor atenção ao neonato.  

Não evidenciamos intervenções realizadas especificamente pelo enfermeiro em relação ao 

neonato ou à família. E ao refletir sobre os cuidados de enfermagem aplicados ao neonato com 

Osteogênese Imperfeita percebe-se que apesar de a enfermagem ter conhecimento da 

importância desse tipo de cuidado essa pesquisa mostrou que ela enfrenta grande dificuldade 

em exercê-lo quando se depara com neonatos com OI, primeiro em decorrência da falta de 

conhecimento da doença que além de ser considerada rara e por isso pouco falada, não é 

lecionada nos cursos de graduação da enfermagem.  

Outro ponto que dificulta mudar este cenário é a falta de publicações sobre como deve 

ser os cuidados com esse recém-nascido, o que torna enfermeiros inseguros e despreparados 

para lidar com esta criança já que não possuem nenhuma literatura de base em que possam 

retirar suas dúvidas sobre o manejo com este bebê que carrega consigo uma fragilidade além 

do normal, confirmado ao levantar a produção de estudos, que informassem como deveriam 

ser os cuidados administrados ao neonato comOI;  

Ao identificar, através do relato dos genitores, como foram os cuidados realizados pela 

enfermagem a OI é considerada doença rara e se torna pouca conhecida no meio acadêmico e 

profissional o que torna bem difícil encontrar hospitais e profissionais preparados para esse 

cuidado. Como se pode constatar os resultados que demonstram que somente no hospital de 

referencia da doença é possível que se realize um diagnóstico precoce, tratamento imediato e 

cuidado especifico a esse neonato. Porém, em outros, os neonatos tiveram até situações de 

agravos á saúde e seus genitores não tiveram nem acolhimento e nem preparo para cuidar de 

seus filhos. 

Os pais exercem um papel fundamental no cuidado ao recém-nato, estudos 

comprovam que a permanência da mãe ou do pai junto à criança melhora de modo 
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considerável a saúde desses bebês que se sentem mais seguros. A visita dos pais deve ser não 

só permitida diariamente como incentivada pela enfermagem, que deverá aproveitar este 

momento para inseri-lo no cuidado ao seu filho. O cuidado da mãe poderá ser limitado ou 

não, vai depender do treinamento dado pelo enfermeiro que é responsável por orientar os pais 

nos cuidados básicos (banho, alimentação) e especiais (uso de oxigênio) que seu filho possa 

necessitar ao receber alta. 

A necessidade da sistematização das ações de enfermagem para neonatos com OI, 

torna a enfermagem chave mestra deste cuidado. Pois, se encontra responsável não só pela 

manutenção da vida deste recém-nascido, mas por promover um cuidado individualizado 

baseado na necessidade de cada recém-nato de modo a garantir uma assistência integral que 

inclua não somente o bebê, mas também sua família, possibilitando assim que esse cuidar se 

dêde forma humanizada e de qualidade.  

  Para que a enfermagem consiga desenvolver um cuidado individualizado com este 

bebê é imprescindível que ela esteja atenta a todo tipo de comunicação emitida pelo bebê seja 

ela verbal ou não verbal. Neste período de internação este neonato se encontra recebendo 

influencia de todo o meio tanto ambiental como das próprias pessoas que o cercam, por isso 

ao se cuidar deste recém-nato é importante que se utilize disso para estimulá-lo tanto 

psicologicamente, afetivamente, cognitivamente e socialmente, para que ele possa ter um bom 

desempenho nessas funções. Um bom exemplo dessa estimulação e ao se incentivar aos pais a 

tocar em seus filhos, já que o toque ao fazer parte do mecanismo afeto promove a união mãe e 

filho. 

A partir desta pesquisa obeserva-se a necessidade da criação de um protocolo de 

assistência ao neonto com OI em uma UTI neonatal de modo a possibilitar que a enfermagem 

esteja capacitada para cuidar destes recem natos em qualquer hospital que se dê o nascimento sem 

que seja necessario que ele ocorra em um centro de referência. 

Conclui-se que este trabalho divulgou a necessidade de cuidados específicos de 

enfermagem aos portadores de OI e que os profissionais procurem desenvolver novas 

pesquisas que tenham como objetivo construir e descrever o manejo com estes portadores de 

modo a possibilitar que os neonatos possam ter seus diagnósticos precoces, permitindo assim 

que estes sejam tratados logo. Isto irá favorecer melhor qualidade de vida para eles e suas 

famílias.  
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APENDICE 1 

 

Questionário aos Pais de Portadores de OI 
 

 
Data: __________________________________ 
 
Entrevistado 
 
Nome: ________________________________________________________________ 
 
Profissão:_______________________________________________ 
 
Idade:________________                                       Sexo:_____________________ 
 
Quantos filhos possui?_____________________ 
 
Escolaridade: 
 
Contextualização 
 

1. Quantos filhos você tem que são portadoresda osteogênese imperfeita? 

2. Onde eles nasceram? 

3. Você já tinha ouvido falar da OI antes do diagnóstico do seu filho? 

4. Por quanto tempo seu filho ficou na unidade neonatal, após o nascimento? 

5. Você o visitava todos os dias? 

6. Quais os cuidados que você observou que a enfermagem realizava com o bebê? 

7. Você percebia que a enfermagem cuidava de forma adequada do seu bebê?Explique: 

8. Você se sentiu acolhido/a pela enfermagem? 

9. A enfermagem lhe deu informações de como cuidar do seu bebê após a alta? 

Sim (   )         Não (  ) justifique 

10 Quais cuidados são mais realizados com seu filho? 

11 Gostaria de sugerir algo, para melhoria do cuidado com bebês portadores de OI para a 

enfermagem? 
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APENDICE 2 

 

 

 

 

 

Etapas da  
Pesquisa 

MESES 
DO 

ANO 
DE 

2012 

MESES DO ANO DE 2013 

ATIVIDADES Dez 
12 

Jan 
13 

Fev 
13 

Mar 
13 

Abr 
13 

Mai 
13 

Jun 
13 

Jul 
13 

Ago 
13 

Set 
13 

Out 
13 

Nov 
13 

Dez 
13 

Jan 
14 

Elaboração do 
projeto 

 
      X X X X    

       

Escolha do 
tema e 

definição do 
problema 

X 

 

X 

            

Entrega da 
introdução 

 X             

Levantamento 
bibliográfico  X X            

Entrega do 
Referencial 

teórico 
  X     

       

Determinação 
da 

metodologia 

 
 X X    

       

Entrega do 
Anteprojeto 

   X           

Qualificação 
do projeto 

    X X         

Elaboração 
dos 

instrumentos 

    
  X X     

  

Coleta dos 
dados 

           X   X  

Análise e 
interpretação 

dos dados 

     
       

X  

 Revisão e 
elaboração do 

texto final 

            X  

Apresentação 
da monografia 

           
   X 
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ANEXO 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

PROJETO DE PESQUISA: “Cuidados de Enfermagem ao paciente portador de OsteogenesisImperfecta”. 
Pesquisador Responsável: ProfªDrª. Helen Campos Ferreira. 
Coleta de dados: Vanessa Benincaza Videira De Figueiredo 

Instituição: INSTITUTO FERNANDES FIGUEIRAS. 
  

A Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “Cuidados de Enfermagem ao paciente 

portador de OsteogenesisImperfecta”. A pesquisa tem como objetivo refletir sobre os cuidados de enfermagem 

aplicados ao neonato portador de Osteogênese Imperfeita e levantar a produção de estudos, que informem como 

devem ser os cuidados administrados ao neonato portador de OI, identificando as intervenções do enfermeiro a 

neonatos portadores de OI no período de seu nascimento até a alta hospitalar para demostrar a necessidade da 

sistematização das ações de enfermagem junto aos pais de recem natos portadores de OI. 

Esclarece-se que a pesquisa não espera trazer riscos ao profissional e nem à clientela que ele presta 

cuidados e, não será utilizada para qualquer outro objetivo a não ser aquele já mencionado. Entre os benefícios 

que esta pesquisa poderá trazer estão a sistematização da assistência de enfermagem para portadores de OI e 

como melhorar a qualidade da assistência prestada a essa clentela. Sua participação é voluntária, podendo a 

qualquer momento o (a)Sr (a). se recusar a responder as perguntas ou desistir de participar, retirando o 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo na relação com o pesquisador ou com a instituição. O (a) 

Sr (a) não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras.  

Será realizada uma entrevista gravada a fim de registrarmos sua fala. Sua identidade será mantida em 

sigilo, para isso o Sr (a) será identificado (a) por um número. Suas respostas serão confidenciais e seu nome não 

será divulgado em qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão utilizados apenas nesta pesquisa e os 

resultados divulgados e publicados em eventos e/ou revistas científicas.  

O Sr (a). receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone/e-mail edo pesquisador, podendo tirar 

suas dúvidas sobre a pesquisa e sua participação agora ou a qualquer momento. 

Obrigada pela participação, 

 

Declaro que li o termo de consentimento, concordando com seus termos e que aceito participar da pesquisa.  

 Eu, ___________________________________________________________________,  Idade _____ 

RG no _____________________________, declaro ter sido informado (a) e concordo em participar como 

voluntário (a) da pesquisa acima descrita.    Niterói, 

_________de_______________de 2013. 

_______________________________      _________________________________________ 

Assinatura da voluntária                                             Vanessa Benincaza Videira De Figueiredo  
 
Vanessa Benincaza Videira De Figueiredo Helen Campos Ferreira 
vanessabenincaza@id.uff.br helen.campos @gmail.com 
Telefone: ( 021) 92570757 Telefone:  ( 021) 9628-092 

http://mail.uol.com.br/compose?to=vanessabenincaza@id.uff.br�
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