
bolOItim 1

Publicação Semestral                                                    Número I
Propriedade APOI                                                Ano 2009

Julho

•I Encontro da APOI;  OIFE Pass

• Um halloween diferente: APOI no XV Congresso da 
AHUCE;  Concurso de fotografia da OIFE

• Federação na OIFE;  Consulta de Estomatologia do 
CHLN-HSM;  Projecto “Padriños”;  Dia Europeu das 
Doenças Raras

• “Retrato de uma iniciativa rara”; Consultorio de 
Psicologia para OI;  Conferência “OI in Motion”

• Testemunhos de  vida

• Proteja-se do verão

• Momentos Saborossos

• 2ª Reunião do Grupo de Estudo para as doenças 
genéticas do esqueleto

• Osteogénese Imperfeita na comunicação social; 
Mascote OI



OIFE Pass A APOI disponíbiliza os novos
“Passaportes” da OIFE

Estes documentos, com o formato de passaportes, são pessoais e permitem 
identificar a pessoa portadora de OI.
São utilizados basicamente como um "companheiro de viagem" e incluem um 
guia de local nos diferentes Países.

Contêm uma Declaração que identifica o seu portador como tendo OI, e 
cuidados básicos a ter para lidar com estas pessoas.

Estão escritos em 17 línguas diferentes, permitindo ao seu portador viajar e 
saber a quem recorrer em caso de emergência, em cada País. A nova versão do 
Passaporte já inclui uma página em Português com os contactos da APOI.

Os Passaportes têm um custo de 1,5€. 
Para encomendar deve contactar a APOI em:

a.p.osteogeneseimperfeita@gmail.com

I Encontro da APOI
Chamar os portadores da OI 

Realizou-se no passado dia 7 de Fevereiro o I Encontro 
da APOI - Associação Portuguesa de Osteogénese 
Imperfeita. 
A iniciativa, que teve por principal objectivo proporcionar 
um primeiro contacto pessoal entre os membros da 
Associação, decorreu nas instalações da Escola Superior 
de Tecnologia da Saúde, em Lisboa, e reuniu um 
pequeno grupo de associados, mas, ainda assim, 
bastante representativo do universo de pessoas que 
idealmente podem e devem rodear o portador de OI.
Assim, e além dos próprios doentes, estiveram presentes 
no encontro os seu familiares mais directos, 
nomeadamente, avós, pais e irmãos, assim como 
representantes de profissionais da saúde das áreas de 
enfermagem e psicologia.
A ocasião permitiu ainda uma abordagem informal, mas 
nem por isso menos enriquecedora, dos principais 
problemas com que se debatem doentes e familiares em 
sede de atendimento hospitalar, frequência escolar, 
sobretudo no caso dos pacientes mais jovens, acesso ao 
mercado de trabalho, entre muitos outros.

Foi também nesta altura que a APOI procedeu a um 
primeiro balanço junto dos seus sócios da intensa 
actividade que desenvolveu ao longo do último ano, 
assim como dos resultados em que a mesma se saldou. 
Neste contexto salientam-se a filiação na OIFE e na 
FEDRA, a criação da página web, o desenvolvimento do 
consultório de psicologia, o apoio e encaminhamento de 
portadores de OI para centros de especialidade, o 
aparecimento na comunicação social e a organização do I 
Encontro. 
Os sócios presentes no encontro debateram, de igual 
modo, algumas linhas de actuação a seguir no futuro, no 
sentido de dar uma maior publicidade à Associação e, 
assim, fazê-la chegar ao conhecimento de todos aqueles 
que podem beneficiar da sua constituição. Este é, de 
resto um dos maiores desideratos da APOI, como, aliás, 
de qualquer entidade associativa do género: representar 
e defender os interesses dos seus membros. Com efeito, 
quanto mais representativa for, mais força a Associação 
adquire para poder reclamar junto das autoridades 
públicas a adopção das medidas adequadas a tornar o 
portador de OI um cidadão de pleno direito na sociedade 
portuguesa e a melhorar a sua qualidade de vida. 
No final deste debate, ficou bem claro para todos os 
presentes o árduo trabalho que ainda espera a 
Associação para trazer até si todos os portadores de OI, 
crianças, jovens e adultos, que nadam “perdidos” pelo 
País fora. 
Esperemos, pois, que no seu II Encontro, a APOI possa 
congregar um número de participantes ainda mais 
proporcional à grandeza dos interesses que representa e 
das intenções que presidiram à sua criação. 

M. Lurdes Ganhão



Um halloween diferente:
APOI no XV Congresso da AHUCE

...a viagem
A saída de Lisboa foi difícil. Motivada pelos afazeres 

profissionais de cada um e por termos que nos certificar que 
os nossos meninos ficavam entregues e em segurança 
mas, finalmente, perto das nove da noite lá nos pusemos ao 
caminho para enfrentar uma viagem que se adivinhava 
longa…
Com os corações cheios de entusiasmo e alegria 
partilhámos duvidas, vivências e experiências durante 
quase todo o caminho. Digo quase, porque a partir da uma 
da manhã o cansaço foi vencendo os meus companheiros 
de viagem que me “deixaram” a cantar ao volante enquanto 
se iam entregando ao sono.

A aprendizagem...
A manhã trouxe-nos aquilo que tanto tínhamos planeado e 
por que tanto ansiávamos, conhecer os nossos amigos da 
AHUCE, aprender com eles, partilhar as suas experiências 
de vida, perceber como se organizaram para promoverem 
uma associação que conta já com uma década e meia de 
vida e que tem tido um papel importantíssimo na criação de 
estruturas de apoio e incentivo à investigação para a OI.
As nossas expectativas foram em muito superadas. 
Recebidos da forma mais calorosa que se possa imaginar, 
como se de velhos amigos se tratassem, Lucia,  Maria 
Eugénia e Ana e foram incansáveis para que nada nos 
faltasse.
Com o salão de convívio cheio de crianças (portadoras de 
OI) lindas, divertidas e entusiasmadíssimas com as suas 
fantasias de halloween, brincamos na “fiesta” tão típica dos 
“nuestros irmanos”, que continuou noite fora mesmo depois 
de nos termos retirado.
Do ponto de vista científico, saímos extremamente 
enriquecidos. Com apresentações completas e 
esclarecedoras que abordaram temas como o tratamento 
médico e cirúrgico em crianças, adolescentes e adultos com 
OI, as novas possibilidades que nos oferece o tratamento 
genético, o controlo da dor crónica e a qualidade de vida 
em OI, apresentados por profissionais de saúde 
colaboradores da AHUCE com vasta experiência em OI. 
Percebemos e aprendemos muitos dos mecanismos da 
doença e o porquê de se optarem por terapias distintas de 
acordo com as situações clínicas dos doentes. 
Relembrámos várias vezes a velha máxima que afirma: “…
a OI não é uma doença, é um grupo de doentes com 
características   comuns, mas com especificidades 
individuais próprias…”.

Importa realçar a forma como o Dr José Parra, a Dra Ana 
Bueno e o fisioterapeuta Sergio Lema, convivem e lidam com 
os portadores de OI. Com uma vasta experiência no 
acompanhamento destes doentes ensinam-nos a compreender 
todos os aspectos da sua patologia  e  a colaborar nas opções 
de tratamento, incentivando-os a partilhar as suas dúvidas e 
valorizando as suas opiniões.
Desenvolveram connosco um Workshop sobre imobilizações 
onde explicaram os diferentes tipos de cavilhas e como se 
seleccionam e aplicam nas diversas apresentações de 
fracturas, esclarecendo muitas das duvidas que 
frequentemente nos assolam o espírito quando chega o 
momento de partilhar decisões com as equipas médicas.
Agradável, também,  foi o facto  de podermos experimentar 
sessões de Shiatsu e reflexologia e perceber como as terapias 
alternativas e a medicina tradicional chinesa, desde que 
aplicadas por profissionais credenciados, pode contribuir para 
o relaxamento, o alívio da dor e o desenvolvimento de 
estímulos que permitem melhorar a qualidade de vida dos  
portadores de OI.
Em suma, foi um fim-de-semana riquíssimo, de aprendizagem 
e convívio que nos motivou ainda mais a trazer para Portugal o 
mesmo tipo de iniciativas. Atrás de nós deixamos várias portas 
abertas para contactos e colaboração com os profissionais de 
saúde colaboradores da APOI (médicos, fisioterapeutas e 
psicólogos). Obrigado AHUCE.

M Céu Barreiros

A OIFE está a organizar 
um concurso de fotografia!

As fotos devem retratar portadores de OI nas suas actividades diárias ou de laser. 

Para participar basta:
• fazer o “download” do boletim de participação a partir da página Web da OIFE (www.oife.org);
• enviar as fotografias numeradas (máximo de 20) para o secretário da OIFE (secretary@oife.org), até 1 de Outubro de 2009;
• ceder o direito das fotografias à OIFE, que poderá utilizá-las na divulgação das suas actividades.

1º prémio—um MP3 ou um cheque de 100€
2º prémio—um cheque de 50€

A APOI disponibiliza ajuda para quem tenha dificuldades de acesso à internet ou na fluência de Inglês

Concurso de Fotografia da OIFE



APOI membro da OIFE

O novo ano de 2009 veio trazer-nos uma série de 
satisfações, fruto dos trabalho e investimento 
empreendidos durante o ano anterior.

As reuniões e conversas levadas a cabo com Ute
Wallentin, Presidente da OIFE, durante a estadia da APOI 
em Toledo, vieram estreitar os laços que já vínhamos 
mantendo com as nossas trocas de emails. 

Fortemente apoiados nos nossos objectivos, 
esclarecemos a Federação Europeia acerca das nossas 
actividades e iniciativas projectos e propusemos a APOI à
federação na OIFE.

Foi com muita alegria que recebemos a confirmação oficial de 
que a APOI é, desde Janeiro de 2009, oficialmente membro da 
OIFE.

Federação na 

Projecto Padriños OI

-Sabia  que  há países  onde  os tratamentos 
para OI não são financiados pelos Governos?

-Sabia   que   nestes   países,   a  maior  parte
das   crianças  não  recebem  tratamento  por 
falta de dinheiro?

-Sabia   que   é fácil  ajudar  e essa ajuda po-
de ser deduzida nos impostos?

Apadrinhe uma Criança 

ou faça um Donativo

Padriños OI é uma Associação particular sem fins lucrativos que actua 
, desde 2000, a nível mundial, em colaboração com Associações 
Nacionais de OI, para fazer chegar ajuda sanitária (medicamentos, 
tratamentos cirúrgicos, reabilitação, ...) e ajuda na  educação  aos 
doentes  onde os apoios governamentais são escassos ou não 
existem.

Contacto: Maria Barbero
administrador@padrinosoi.info

A Consulta de Estomatologia
do  Hospital  de  Santa Maria, 
em Lisboa, abriu as suas por-
tas aos portadores de OI.

Ciente  das   dificuldades  de 
acesso a Serviços de Saúde 
e da importância da centralização da prestação de Cuidados 
Especializados em patologias raras como a OI, o Prof Francisco 
Salvado, Director do Serviço de Estomatologia do Centro 
Hospitalar Lisboa Norte—Hospital de Santa Maria, solidarizou-
se com a APOI na sua luta pela melhoria da qualidade de vida 
dos portadores de OI, autorizando a sua candidaturas a 
Consultas Externas de Estomatologia.

Os pedidos de consulta, quer
para adultos, quer para crian-
ças,  devem ser apresentadas
através da APOI.

Contactos:
a.p.osteogéneseimperfeita@gmail.com

Consulta de Estomatologia 
do CHLN-HSM

Dia Europeu 
das Doenças Raras

A APOI participou nas Comemorações do Dia Europeu das 
Doenças Raras, organizadas pela FEDRA (Federação para as 
Doenças Raras de Portugal), da qual é Associada.
Em Portugal estima-se que existam entre 700 mil e 800 mil 
portadores de doenças raras. Números que podem ser 
inferiores à realidade, porque muitos doentes não estão 
diagnosticados. Para se saber exactamente quantos existem e 
garantir-lhes uma maior equidade no acesso aos cuidados de 
saúde vão ser criados centros de referência, sujeitos a 
acreditação. Será ainda criado um Registo Nacional de 
Doentes Raros, que reunirá os registos dispersos pelos vários 
hospitais do País.
Estas medidas estão previstas no Programa Nacional das 
Doenças Raras, aprovado a 12 de Novembro de 2008 pela 
ministra da Saúde, Ana Jorge, e apresentado publicamente a 
27 de Fevereiro, Dia Europeu das Doenças Raras.
José Robalo, Subdirector-geral da Saúde, considerou ser 
"importante" a criação de um Registo Nacional e de Centros 
de Referência acreditados, unidades de informação e 
formação para médicos e que possam favorecer a 
investigação clínica. "Os profissionais que tratam os doentes 
raros não têm reconhecimento oficial. Com a criação dos 
Centros de Referência será possível estabelecerem contratos-
programa com as Administrações Regionais de Saúde e 
garantirem financiamento para os cuidados aos doentes, 
mesmo que sejam fora da área de influência do hospital."
José Robalo manifestou interesse numa interacção entre a 
Saúde e a Segurança Social para a complementaridade de 
cuidados, ajuda técnica e possibilidade de internamentos dos 
doentes, para descanso de familiares.



Quem somos e ao que nos propomos

Considerando que esta é a primeira de muitas newsletters da APOI queremos, 
neste  espaço  que  nos  foi  reservado,  dar-vos  a  conhecer o Consultório de             
Psicologia.
Nascemos  dentro  da   Associação   como  resultado  das  preocupações  dos 
membros  fundadores  para  quem  a  Osteogénese Imperfeita é, para além de             
uma  condição  física,  uma  condicionante  de  vida de doentes e de familiares 
que  não  pode  ser  negligenciada.  Foi-nos  assim  pedido que, tal como acon-
tece   com   Associações   congéneres,  criássemos  um espaço  cujas  preocu-
pações fossem  os  aspectos  psicológicos  e  o  aconselhamento  e  apoio dos
associados.
Embora  estejamos  a  dar  os  primeiros  passos  temos  já definidas  algumas            
áreas de intervenção, que vos apresentamos:

- Como primeira linha orientamos a nossa intervenção para o atendimento das vossas duvidas e/ou preocupações em relação aos 
aspectos psicológicos (cognitivos, emocionais ou sociais) da OI. Queremos que contem connosco para a “entender o que se está a 
passar com o meu filho” para “ver como posso pensar e minorar esta ansiedade que não me deixa “ para “ ajudar a viver aquele 
momento que antevejo complicado” para lidar com muitas outras situações, sentimentos e/ou pensamentos que dificultam ainda mais a 
vida do dia-a-dia e o confronto com a doença.
- Também, gostaríamos de ser uma fonte de informação e consultadoria de profissionais de saúde e de cuidadores respondendo às suas 
dúvidas sobre os aspectos psicológicos da OI ou às suas dificuldades no diz respeito a aspectos de comunicação/relação com os 
doentes/familiares. Entendemos que o poderemos fazer quer através da resposta directa a pedidos relativos a uma situação concreta 
quer através de acção de formação em temáticas de especial relevo.  
- Ainda, tendo a noção da importância do desenvolvimento do conhecimento sobre uma doença que, sendo rara, não é menos 
importante, queremos desenvolver a nossa acção no sentido da investigação ou de parcerias científicas com outros grupos nacionais ou 
internacionais cuja intervenção/investigação possa contribuir para uma melhor qualidade de vida de doentes/familiares.
Somos pequenos mas queremos tudo isto! Esperamos pelos vossos pedidos mas também pelas vossas sugestões, propostas ou 
reflexões. Contem connosco!   

Margarida Custódios dos Santos
Joana Cardoso

Consultório de Psicologia para OI

Conferência Internacional (OIFE)

OI em Movimento (OI in Motion)
Reabilitação e Fisioterapia na Osteogénese Imperfeita

20 a 22 de Novembro de 2009
Rheinsberg, Alemanha

A OIFE  vai organizar, de 20 a 22 de Novembro do corrente ano, uma Conferência Internacional 
subordinada ao tema : “Reabilitação e Fisioterapia em OI”. 

A Conferência destina-se sobretudo a profissionais de saúde e tem como objectivo principal promover a 
troca de experiencias e partilha de informação. As sessões serão apresentadas por especialistas da Europa 
e vão decorrer em Inglês, sendo os temas principais:

Muscle Bone Unit;
Influence of Bisphosphonates on mobility in OI;
Rehabilitation of children;
Rehabilitation of adults;
Assessments of motor functions;
Orthoses / mobility aids;
Population based rehabilitation concepts;
Galileo Workshop

Mais informações em www.oife.org

Preço Reduzido nas inscrições até 31 de Julho



Realizou-se no passado dia 3 de Março, no Salão Nobre da Ordem dos Farmacêuticos, uma acção de 
sensibilização subordinada ao tema “Osteogenese Imperfeita: Retrato de uma doença rara”, promovida pelo 
Núcleo de Solidariedade Farmacêutica da Ordem dos Farmacêuticos (NSFOF) em parceria com a Associação 
Portuguesa de Osteógenese Imperfeita (APOI).

Uma mesa “de luxo”, é como podemos classificar o painel constituído pelos diversos palestrantes convidados, 
colaboradores da APOI, que durante cerca de 2 horas esclareceram, com o seu conhecimento e experiências 
práticas, as múltiplas implicações, problemáticas e desafios de uma doença rara, como é a Osteogénese
Imperfeita (OI).

Abertos os trabalhos pela Srª Bastonária, Drª Elisabete Faria, que deu as boas vindas aos cerca de 60 
participantes que constituiram uma boa moldura do Salão Nobre, deu-se início à agenda pela Drª Paula 
Coelho, Vice-Presidente do NSFOF, que de uma forma muito clara caracterizou a OI no quadro mundial das 
doenças raras, dando indicadores objectivos relativamente à prevalência e incidência da doença, sem 
esquecer a sua evolução histórica, relembrando que a doença foi descrita pela 1ª vez em 1676.

A intervenção da Drª Paula Coelho foi,  nas palavras do Dr. Manuel Cassiano, “extraordinariamente 
facilitadora” para introduzir o seu tema de “caracterização da doença”. O médico ortopedista, com mais de 30 
anos de experiência, centrou a sua intervenção nos casos vivenciados ao longo da sua carreira, salientando 
como no início estes doentes eram caracterizados como tendo “ossos de cristal” e actualmente a evolução 
dos tratamentos, quer farmacológicos, quer cirurgicos, tem permitido novas esperanças.

Após esta intervenção a Drª Graça Nogueira caracterizou, do ponto de vista terapêutico, as várias hipóteses 
comprovadamente com sucesso nos doentes com OI e das dificuldades na sua utilização intensiva, tendo 
enquadrado a aplicação dos farmacos nas doenças raras e os seus referenciais legais, europeus e nacionais.

A Drª Margarida Santos, psicóloga, veio frizar a importância das estratégias de minimização que a família 
deve encontrar para que, tendo em conta a situação global do doente, estas possam contribuir para a 
normalização da vida familiar. Estas estratégias devem ser tidas em conta ao longo de todas as fases da 
vida, desde a dificuldade em encontrar o diagnóstico, à fragilidade dos equilíbrios globais do indivíduo, às 
hospitalizações repetidas e até à socialização.

Por fim, Maria do Céu Barreiros, elemento da Comissão Instaladora da APOI, veio apresentar o papel das 
Associações, levando-nos através de uma “viagem imaginária”, na qual fez o retrato bem real do trabalho já
desenvolvido pela Associação.

Alguns dos participantes ainda tiveram oportunidade de esclarecer questões relativas aos temas 
apresentados, aproveitando a ocasião desta reflexão conjunta, da qual todos saímos mais esclarecidos e 
enriquecidos.

Temáticas como estas, para as quais os profissionais de saúde, por norma, não estão sensibilizados, devem 
ser um motor que dinamize este tipo de parcerias entre Instituições e Sociedades de carácter científico e as 
Associações de Doentes por forma a desenvolver estratégias de acção, formação, investigação e apoio às 
Doenças Raras.

Simples observador do fenómeno, por mão de uma amiga de 9 anos com OI, quero deixar uma palavra de 
parabéns pela iniciativa a todos os que a concretizaram com elevado brio e profissionalismo. 

Carlos Pinto

“Retrato de uma iniciativa rara”:
APOI convidada da Ordem dos Farmacêuticos



DESTAQUE
Testemunhos da vida
Não sei como começar!...
Se por queridos pais, ou queridos AMIGOS!
Isto porque me pediram para dar um pouco do meu testemunho de vida.
Pois foi  através da Associação de Osteogénese Imperfeita (Maria do 
Céu) que me pediu para dar um pouco de testemunho da minha vida.
Tenho 48 anos, sou portadora desta doença, mas com uma grande 
Agravante, o meu grau é o mais grave que existe; 
Talvez neste momento esteja a falar o pouco para os nossos jovens pais, 
que se encontram numa situação de auto-conflito e constrangimento com a “Vida”.
O que vai ser do nosso pequeno “ser” no futuro, que o vemos tão frágil e dependente?
Pois é extremamente natural, mas já pensaram que nem nós próprios temos o destino nas mãos?
O que será da nossa vida se nós não cuidarmos dela com simplicidade e naturalidade?
Um dia de cada vez, e sempre como este fosse o último, ou seja, desfrutar o melhor possível o dia e 
tentar vivê-lo sem dramas, embora saibamos que uns dos grandes medos sejam as “celebres”
fracturas!
Pois eu tenho 200 e tal no corpo, sei perfeitamente o que isso quer dizer, tentem pensar que é só mais 
uma.
Pois eu tive o azar de ser rejeitada pela minha mãe, e criada com tios e avós, super protegida e 
escondida pela sociedade, fui depois integrada na sociedade desde escola normal, sem fisioterapias 
(visto que na altura não havia), habituada a tudo, sem qualquer tipo de apoios ou ajudas, os médicos 
não faziam a menor ideia de como lidar com o assunto!
Entrei no ensino normal em 81 (Ano Internacional do Deficiente), fiz o 2º complementar, estudei e 
trabalhei em simultâneo. Fui trabalhar para Espanha, dei muitos anos catequese a crianças e 
adolescentes, tirei o Curso de Técnica Administrativa, Contabilidade e Gestão, trabalhei na área numa 
Escola Profissional de deficientes em Lagos (onde vivia), 
Neste momento vivo na zona da linha, casei agora em Dezembro, sou felicíssima e contente, uma das 
minhas madrinhas é a minha médica, fisiatra, desde criança!
Os médicos só me davam 7 anos de vida!
BEM FEITA TRAMEI-OS!
Quem de nós tem a vida nas mãos?!
Pais e queridos Amigos de “LUTA” nesta nossa vida, ninguém nos perguntou se queríamos nascer 
assim ou assado, apenas nos puseram cá, e nós todos juntos temos o dever e a obrigação de 
responder da melhor forma ao compromisso da nossa tarefa, seja ela de que maneira for, por isso cá
estamos todos juntos para fazer a “RODA DA UNIÃO”
Por isso contamos uns com os outros e com todos em conjunto!
Espero que nos encontremos o mais breve possível para nos conhecermos e nos ajudarmos 
mutuamente!
Naquilo que estiver ao meu alcance podem contar sempre!
Tenham sempre em conta:
1 Sorriso vale muito mais que uma grande ou pequena barreira!
É a nossa maior arma!
FORÇA AÍ!...
Um beijo e um abraço
Maria do Rosário Serrasqueiro Carvalho (Rosarinho)



Proteja-se do Verão

A transpiração abundante relacionada com excessiva sensibilidade ao calor, é frequentemente relatada como um 
problema, não apenas nas crianças, mas também nos adultos com OI.
O termo técnico para a transpiração é diaforese. Alguns médicos acreditam que a transpiração abundante está
relacionada com um estado hipermetabólico que ocorre em algumas pessoas com OI, mas isto nunca foi provado. 
Tanto quanto sabemos, não existe cura para a transpiração excessiva, mas algumas crianças parecem ter alívio do 
problema com o crescimento. 
As talas e as ligaduras são causas adicionais de calor e suor. 
Esta transpiração abundante pode também ser um factor contributivo para o aparecimento de constipações. 
Para promover uma melhor protecção da regulação térmica do seu organismo, é essencial que se mantenha bem 
hidratado, ingerindo quantidades adequadas de água, à medida que o tempo vai aquecendo. 

Assim sendo, a Direcção Geral de Saúde recomenda as seguintes medidas Protectoras para o Verão:

1-INTRODUÇÃO
As emissões provenientes do sol e que atingem a superfície terrestre incluem a luz visível, o calor e a radiação 
ultravioleta (UV).
Os três elementos são fundamentais e benéficos para a vida humana desde que a exposição seja a adequada, caso 
contrário, a exposição excessiva pode acarretar vários problemas de saúde, dos quais se destacam no caso do calor, 
a desidratação e o ‘golpe de calor’, e no caso dos ultravioletas o cancro da pele e as cataratas.
O vestuário e demais acessórios constituem elementos adoptados pelo homem na protecção não só do calor e do 
frio, mas também da radiação UV e de outros elementos externos agressivos ao organismo.
Em Portugal, os níveis de UV são frequentemente elevados durante todo o ano, independentemente da temperatura. 
Porém enquanto que no Inverno, a utilização de roupas relativamente densas e que cobrem grande parte do corpo 
permitem proteger, em simultâneo, do frio e das radiações UV, na época de Verão, as temperaturas mais elevadas, 
levam à diminuição do número de peças de roupa e, consequentemente, à exposição de grande parte do corpo, 
muitas vezes sem a consciência dos efeitos que daí podem advir para a saúde humana. Assim, em períodos de 
temperaturas amenas ou elevadas a escolha do vestuário, deve ter em conta quer o controlo da temperatura corporal 
(libertando-o do calor em excesso) mas também dos raios UV, que podem apresentar níveis elevados mesmo quando 
as temperaturas são baixas.

2- PROTECÇÃO CONTRA CALOR EXCESSIVO
O ser humano tem mecanismos fisiológicos adequados para o controlo da sua temperatura corporal.
Porém, quando a temperatura ambiente é superior à da pele, o corpo, em vez de perder calor, ganha-o, por 
irradiação e por condução. Nestas condições, os principais mecanismos biológicos que o corpo tem para se libertar 
do calor excessivo são a evaporação e a transpiração.
Qualquer factor que impeça uma evaporação adequada quando a temperatura do ambiente é mais elevada do que a 
temperatura da pele, determinará uma elevação da temperatura corporal interna. Sempre que a temperatura corporal 
interna fica excessivamente alta, sinais provenientes das áreas encefálicas de controlo da temperatura dão ao 
indivíduo a sensação psíquica de estar sobreaquecido. Consequentemente, o indivíduo faz adaptações ambientais 
apropriadas para restabelecer a sua sensação de conforto – ingerir água, procurar uma sala climatizada, mudar o 
vestuário, entre outros. Os limites de calor extremo que um indivíduo pode suportar dependem da percentagem de 
humidade do ar. Se for seco e houver correntes aéreas de convecção suficientes para promover a rápida evaporação 
do corpo, o indivíduo suportará temperaturas atmosféricas mais elevadas (54,4ºC). À medida que a humidade do ar 
sobe, diminui a eficiência do mecanismo de evaporação, conduzindo a situações de aumento da temperatura 
corporal.
Em casos de exposição prolongada a temperaturas elevadas podem surgir efeitos negativos na saúde, em particular 
em períodos de Ondas de Calor, que compreendem um largo espectro de condições variando de um relativamente 
ligeiro rubor, edema, síncope, cãibras e exaustão por calor, até ao golpe de calor ameaçador para a vida.
O vestuário apropriado é uma das condições essenciais para a libertação do calor excessivo salientando-se os 
seguintes aspectos:
• devem usar-se peças de roupa leves, largas e frescas, de preferência de algodão ou poliéster. Quando exposto ao 
sol, se os tecidos forem pouco densos optar pelas cores escuras. Quando o tecido é mais denso, não poroso, optar 
pelas cores claras. Deve aplicar-se protector solar nas áreas expostas directamente ao sol; 
• Se andarem ao ar livre as crianças e pessoas de pele clara devem usar chapéu, de preferência de abas largas, e 
óculos escuros;



Durante a noite, dormir com roupas leves e largas. No caso dos bebés, nos períodos de sono ao longo do dia, utilizar 
vestuário leve, sem os cobrir com lençóis ou cobertores.

3- PROTECÇÃO CONTRA RADIAÇÃO ULTRAVIOLETA
O espectro de radiação UV divide-se em três zonas, UVA, UVB e UVC. À medida que a luz atravessa a atmosfera, toda 
a radiação UVC e grande parte da UVB (cerca de 90%) são absorvidas pelos gases nela contidos (ozono, vapor de 
água, oxigénio e dióxido de carbono). A radiação UVA é aquela que é menos filtrada pela atmosfera e que mais atinge 
a terra. Os níveis de radiação são influenciados por alguns factores ambientais como a altura a que o sol se encontra, 
a latitude, o céu encoberto, a altitude, o ozono e a reflexão do solo.
Nos meses de Verão, em que a exposição à radiação solar é mais frequente e consequentemente, a exposição à
radiação UV é maior, deve ter-se particular atenção quando:
• o céu se apresenta encoberto, pois mesmo nestes casos, os níveis de radiação UV podem ser elevados, devido à sua 
dispersão pelas moléculas de água e outras partículas da atmosfera;
• ocorre reflexão, uma vez que a radiação UV é reflectida em vários graus por diferentes superfícies, por exemplo, a 
areia seca da praia reflecte cerca de 15% da radiação e a espuma do mar cerca de 25%;
• se permanece debaixo de uma sombra, por exemplo a sombra de uma árvore ou de um chapéu-de-sol não oferece 
suficiente protecção contra a radiação UV. No entanto, a melhor e mais eficaz protecção para a pele contra a radiação 
ultravioleta é o uso de roupa apropriada e que cubra o corpo o máximo possível. Contudo, nem todas as peças de 
vestuário são adequadas quando se trata de proteger a pele, com eficácia, contra a radiação UV. Devem ter-se em 
atenção algumas característica, como o design da peça de roupa, a densidade e composição do tecido, a cor, o grau 
de elasticidade e o conteúdo de humidade.
• A protecção contra a radiação UV é tanto maior quanto maior for a densidade do tecido, ou seja, com uma 
composição hermeticamente tecida ou de malha;
• A maioria dos tecidos de algodão ou com uma mistura de algodão com poliéster providenciam uma boa protecção 
contra a radiação UV. Os algodões contém pigmentos especiais denominados ligninas que actuam como absorvedores 
de UV enquanto os poliésteres reflectem a radiação;
• As cores mais escuras (preto, azul, verde ou vermelho escuro) apesar de se tornarem mais quentes, são mais 
eficazes do que as mais claras (branco, azul ou verde claro) em bloquear a passagem da radiação UV;
• A maior parte das peças de vestuário oferecem pouca protecção à radiação UV quando se encontram húmidas, 
esticadas ou desgastadas. Contudo, a lavagem repetida pode aumentar o nível de protecção, principalmente em 
tecidos como o algodão, pela redução dos espaços existentes entre as fibras do tecido. Durante os últimos anos, foi 
introduzido o conceito de Factor de Protecção Ultravioleta (UPF), e em alguns países, os fabricantes incluem este 
factor nas etiquetas de vestuário. UPF indica a quantidade de radiação UV que é absorvida pela peça de roupa e é o 
equivalente ao Factor de Protecção Solar (SPF) nos protectores solares.
Quanto maior for o valor de UPF menor é a quantidade de radiação UV que atinge a pele. Por exemplo, um material 
com uma UPF de 20 apenas permite a passagem de 1/20 da radiação UV para a pele, ou seja, o material absorve 95% 
da radiação deixando passar 5%.
Actualmente, já se encontra à venda vestuário específico para protecção UV. Este tipo de vestuário é especialmente 
tratado com determinados compostos absorvedores de UV, que previnem a passagem quer de radiação UVA e de 
UVB, sem alterar as suas características e conforto.
Sempre que haja exposição solar para além dos cuidados na escolha do vestuário é importante que se utilizem 
protectores solares de índice elevado (≥30), pois estes constituem uma forma eficaz de protecção contra os efeitos 
indesejáveis provenientes do sol.

4- CONCLUSÃO – RECOMENDAÇÃO GERAL
A escolha do vestuário deve ser feita de modo a ser eficaz na protecção contra o calor excessivo mas também contra 
as radiações UV, recomendando-se:
1 – Em períodos de temperaturas elevadas, se permanecer a maior parte do dia dentro de edifícios, a atenção deverá
centrar-se no efeito protector contra o calor.
2 - Se pretender permanecer longos períodos em ambientes exteriores, deverá evitar a exposição directa ao sol, em 
especial, entre as 11 e as 17 horas e utilizar protector solar com índice de protecção elevado (igual ou superior a 30) 
de duas em duas horas tendo em consideração as seguintes situações.
2.1 – em períodos de temperaturas amenas, a atenção deverá centrar-se no efeito protector contra a radiação UV.
2.2 – em períodos de temperaturas elevadas deverá procurar conjugar os efeitos protectores contra o calor e contra a 
radiação UV. Uma vez que os factores de protecção relacionados com a cor e a densidade do tecido variam de forma 
inversa, quando o nível de radiação UV for elevado, deverá conjugar-se uma peça de roupa mais clara mas com uma 
densidade maior ou uma peça de roupa escura com uma densidade menor.



Momentos 

Saborossos

Receitas para ossos saudáveis

Tostinhas com requeijão

Ingredientes:
1 requeijão
1 ramo de salsa
2 dentes de alho
Sal e pimenta preta q.b.

Preparação:
Pique ligeiramente o requeijão, a salsa e os dentes de alho.
Deite numa taça, misture bem e tempere com o sal e a pimenta

Sirva com tostinhas ou pão de cereais

2ª Reunião do GruPEDGE

A APOI esteve presente na 2ª Reunião do Grupo Português de Estudo de Doenças 
Genéticas do Esqueleto.

Este grupo de trabalho, coordenado pela conhecida geneticista, Profª Heloisa Santos, 
pretende juntar esforços no sentido de promover uma abordagem multidisciplinar aos 
doentes com displasias ósseas congénitas. Nesse sentido, médicos e outros 
profissionasi de saúde de várias especialidades, trabalham para caracterizar o 
panorma nacional destas patologias, onde a OI também se enquadra, e juntam 
esforços no sentido de promoverem actualizações científicas que permitirãomelhorar
o acesso ao diagnóstico, ao acompanhamentó e ao tratamento destes doentes.

Esta 2ª Reunião Nacional, decorreu no dia 5 de Junho de 2009, no Hospital D. 
Estefânia, em Lisboa e contou com a participação da APOI, como convidada do 
GruPEDGE..



a APOI precisa de 

si !!!
contribua com 

donativos

Os donativos podem ser feitos por transferência bancária ou 
depósito directo para a conta da CGD:

NIB: 0035 0709 00000 107330 17

A sua ajuda é muito importante para a APOI.
Todos os euros contam para ajudar! 
Obrigado!



MASCOTE 
OI

Como imaginas a nossa mascote???

A APOI está a tentar criar uma mascote que seja representativa da nossa 
Associação e que de alguma forma se relacione com a OI. Para isso conta com 
a participação de todos os seus sócios para ideias e sugestões que possam 
servir de base a esta nova criação.

Todas as sugestões são bem-vindas. Para participar basta enviar uma ideia ou 
um desenho para o email da APOI:

a.p.osteogeneseimperfeita@gmail.com  

A aposta na divulgação da Osteogénese 
Imperfeita tem sido uma das principais 
preocupações da APOI.
Dar a conhecer a doença à sociedade, os 
problemas impostos pelas fracturas 
frequentes e dificuldades de mobilidade, 
bem como as implicações socio-
económicas  que  estas  vivências implicam,

tanto   aos   doen-
tes, como às suas
famílias,  torna-se
essencial para cri-
ar uma  conscien-
cialização global
que     permita    a  
sensibilização dos
cidadãos  e a  sua
colaboração     na
resolução   destas 
questões.

Osteogénese Imperfeita na comunicação social

Nesse   sentido,    a
APOI   tem-se  man-
tido     em    contacto
com  os   meios   de 
comunicação social ,    
colaborando em   en-
trevistas para   revis-
tas  de   reconhecida  
idoneidade e grande 
divulgação a nível na-
cional.
Em Fevereiro foi publicada a primeira 
reportagem sobre OI, sob o tema “Ossos de 
Vidro”, na Revista Mãe Ideal e durante o mês 
de Junho conseguimos também uma breve 
reportagem na Revista Focus.
Continuaremos com futuros projectos de 
divulgação, pelo que contamos com a 
colaboração de todos.

M Céu Barreiros


