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RESUMO 

 

EFEITO DA PRÁTICA REGULAR MONITORADA DE ATIVIDADE FÍSICA NO 

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DA 

 FIBRODISPLASIA OSSIFICANTE PROGRESSIVA (FOP) 

UM ESTUDO DE CASO ÚNICO 

 

Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP), com 700 casos no mundo, é uma desordem 

genética cromossômica (2q23-24), ocasionada por mutação espontânea no gene ACVR1, 

transformando células endoteliais em osso, restringindo os movimentos e a vascularização dos 

músculos afetados pela neoformação óssea. Como não existem terapias específicas, objetivou-

se identificar os efeitos de um programa de exercícios de hidroginástica em alguns 

indicadores de funcionalidade e estruturação corpórea, visando-se proporcionar melhor 

qualidade de vida aos portadores.  A pesquisa foi um estudo de caso intrínseco, descritivo, 

quantitativo, do tipo investigação-ação, com uma voluntária portadora de FOP. Organizou-se 

um grupo multiprofissional para caracterização das condições fisiológicas e antropométricas e 

elaboração de um programa de exercícios de hidroginástica. Foram realizadas, de janeiro a 

julho de 2014, durante 3 dias por semana, um total de 50 sessões de hidroginástica de 50 

minutos cada, para verificação de efeitos sobre variáveis cardiovasculares e níveis séricos de 

glicemia, triglicerídeos e proteína C-reativa, variáveis respiratórias, variáveis antropométricas 

e flexibilidade articular. Relativamente às variáveis cardiovasculares e taxas de glicemia, 

triglicerídeos e proteína C-reativa, os resultados evidenciaram invariabilidades no diâmetro da 

raiz na artéria aorta, diâmetro do átrio esquerdo, diâmetro do ventrículo direito, espessura 

diastólica do septo, espessura diastólica da parede posterior do ventrículo esquerdo (PPVE), 

relação átrio esquerdo/artéria aorta, relação septo/PPVE; decréscimos na fração de ejeção do 

ventrículo esquerdo, percentual de encurtamento da cavidade do ventrículo esquerdo e 

glicemia; incrementos no diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, diâmetro sistólico 

final do ventrículo esquerdo, massa do ventrículo esquerdo, relação massa do ventrículo 

esquerdo/superfície corporal, volume diastólico final do ventrículo esquerdo, volume sistólico 

do ventrículo esquerdo, relação volume/massa do ventrículo esquerdo, volume sistólico final 

do ventrículo esquerdo, triglicerídeos e proteína C-reativa. Relativo aos efeitos do programa 

de hidroginásticas nas variáveis pulmonares, não se alterou o percentual do volume de 

expiração forçada no primeiro segundo; evidenciaram-se diminuição na capacidade vital 
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forçada, volume de expiração forçada no primeiro segundo, FEF2575 após broncodilatação, 

tempo de expiração forçada e pressão expiratória máxima; houve incrementos no pico de 

fluxo expiratório, FEF2575 pré-broncodilatação e pressão inspiratória máxima. Considerando 

a avaliação dos efeitos do programa de exercícios de hidroginástica na flexibilidade, os 

resultados revelaram que a estatura e as amplitudes das articulações do ombro direito, do 

ombro esquerdo, do punho esquerdo, do joelho esquerdo, do tornozelo direito e do tornozelo 

esquerdo não se alteraram; as articulações cotovelo direito, cotovelo esquerdo, punho direito e 

joelho direito aumentaram o ângulo de flexão. Quanto às variáveis antropométricas, verificou-

se que o índice relativo de massa muscular diminuiu, enquanto que a massa corporal, o índice 

de massa corporal, a circunferência abdominal, o percentual de massa de gordura, a massa 

muscular, o conteúdo mineral ósseo, a massa livre de gordura, a relação andóide ginóide, o 

índice de obesidade e o índice de conicidade aumentaram. Os resultados obtidos sugerem que, 

a nível cardiovascular, o programa de exercícios de hidroginástica utilizado teve um efeito 

negativo, já que a fração de injeção do ventrículo esquerdo diminuiu, o que associado ao 

aumento da massa do ventrículo esquerdo e da relação massa do ventrículo 

esquerdo/superfície corporal revela perda de função cardíaca. O aumento das taxas de 

proteína C-reativa também sugere a ocorrência de picos inflamatórios que poderão ter sido 

agravados pela realização do exercício físico. Relativamente às variáveis pulmonares, os 

resultados obtidos também sugerem que o programa de exercícios de hidroginástica aplicado 

induziu alterações negativas que comprometeram a função respiratória da voluntária. Quanto 

à amplitude das articulações, foi possível constatar ganhos na amplitude das articulações não 

totalmente calcificadas pela doença, o que sugere que alguns exercícios de mobilidade 

articular podem ser benéficos em portadores de FOP. Finalmente, as variáveis 

antropométricas evidenciaram uma diminuição do índice relativo de massa muscular o que, 

com o aumento do conteúdo mineral ósseo e considerando as especificidades da FOP, 

sugerem alterações negativas durante o período de aplicação do programa de hidroginástica, 

que poderão ter sido causadas pelo exercício realizado. O estudo realizado é único, sem grupo 

controlo e, sendo um estudo de caso de uma voluntária com uma doença de progressão mais 

rápida na idade em que a mesma se encontra, dificulta a interpretação dos resultados obtidos.  

Os resultados obtidos são inesperados e opostos aos frequentemente obtidos com indivíduos 

saudáveis ou com outras patologias. Assim, este estudo sugere que este programa de 

exercícios físicos de hidroginástica em portadores de FOP poderá ser contraindicado, sendo 
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necessários mais estudos para confirmação destes resultados ou para identificar o tipo de 

exercício mais recomendado para estes portadores. 

 

Palavras-chave: Fibrodisplasia Ossificante Progressiva. Hidroginástica. Sistema 

cardiovascular. Sistema respiratório. 
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ABSTRACT 

 

EFFECT OF MONITORED REGULAR PHYSICAL ACTIVITY ON THE 

DEVELOPMENT OF FIBRODYSPLASIA OSSIFICANS PROGRESSIVA (FOP): A 

SINGLE CASE STUDY 

 

Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), with 700 cases worldwide, is a chromosomal 

genetic disorder (2q23-24) caused by spontaneous mutation in the ACVR1 gene, transforming 

endothelial cells into bone, restricting movement and vascularization of muscles affected by 

bone neoformation. As there are no specific therapies, the aim was to identify the effects of a 

water-based exercise program on some indicators of body function and structure with the 

purpose of improving the quality of life of these patients. The research was an intrinsic, 

descriptive, quantitative, action-research type case study with one volunteer with FOP. A 

multiprofessional group was organized to characterize the physiological and anthropometric 

conditions and prepare the water-based exercise program. A total of fifty 50-minute water-

based aerobic sessions were performed from January to July 2014 to verify the effects on 

cardiovascular variables and serum levels of glycemia, triglycerides and C-reactive protein, 

respiratory variables, anthropometric variables and joint flexibility. Regarding the 

cardiovascular variables and levels of glycemia, triglycerides and C-reactive protein, the 

results showed non-variability of the aortic root diameter, left atrium diameter, right 

ventricular diameter, septum diastolic thickness, left posterior ventricular wall thickness in 

diastole (PVWT), left atrium/aortic valve ratio, septal/PVWT ratio; decreases in left 

ventricular ejection fraction, percentage left ventricular cavity shortening, and glycemia; left 

ventricular end-diastolic diameter, left ventricular end-systolic diameter, left ventricular mass, 

left ventricular mass/body surface area ratio, left ventricular end-diastolic volume, left 

ventricular systolic volume, left ventricular volume/mass ratio, left ventricular end-systolic 

volume, triglycerides, and C-reactive protein. As for the effects of the water-based exercise 

program on lung variables, the percentage of forced expiratory volume in one second did not 

change; decreased forced vital capacity, forced expiratory volume in one second, FEF25-75 

after bronchodilation, forced expiratory time, and maximal expiratory pressure were 

observed; there were increases in peak expiratory flow, FEF25-75 pre-bronchodilation and 

maximal inspiratory pressure. Considering the assessment of the effects of the water-based 

exercise program on flexibility, the results revealed that the height and range of motion of the 
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right shoulder, left shoulder, left wrist, left knee, right ankle and left ankle joints did not 

change; but flexion angle of the right elbow, left elbow, right wrist and right knee joints 

increased. Regarding the anthropometric variables, there was a reduction in the relative index 

of muscle mass, while there was an increase in body mass, body mass index, waist girth, 

percentage of fat mass, muscle mass, bone mineral content, free fat mass, gynoid/android 

ratio, obesity index, and conicity index. The results suggest that the water-based exercise 

program had a negative effect on the cardiovascular system since the left ventricle ejection 

fraction decreased, which was associated with an increase in left ventricular mass and left 

ventricular mass/body surface ratio revealed loss of cardiac function. The increased rates of 

C-reactive protein also suggest the occurrence of inflammatory peaks that may have been 

aggravated by physical exercise. Regarding pulmonary variables, the results also suggest that 

the water-based exercise program induced negative alterations that compromised the 

respiratory function of the volunteer. As for joint motion, the range of motion of non-calcified 

joints improved, which suggests that some exercises for joint mobility may be beneficial in 

patients with FOP. Finally, in view of the increase in bone mineral content and considering 

the specificities of FOP, the anthropometric variables showed a decrease in the relative index 

of muscle mass that suggest negative changes during the water-based excercise program, 

which could have been caused by the exercises. Considering that the study was as a single 

case study without a control group and that the progression of the disease is faster due to the 

age of the volunteer, it is difficult to interpret the results obtained. The results obtained were 

unexpected and contrary to those obtained with healthy individuals or those with other 

diseases. Thus, the study suggests that the water-based exercise program may be 

contraindicated for patients with FOP, but further studies are required to confirm these results 

or identify the best type of exercises for these patients. 

 

Keywords: Ossificans Fibrodysplasia Progressiva. Water-based exercises. Cardiovascular 

system. Respiratory system. 
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LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AA: artéria aorta. 

ACVR1: receptor tipo I de Activina A (Activin A receptor, type I). 

ADN: ácido disoxirribonucleico. 

AE: átrio esquerdo. 

AINE: antinflamatório não esteróide. 

AIVDs: atividades instrumentais de vida diárias. 

AVDs: atividades de vida diárias. 

BMP: bone morphogenetic proteins. 

CA: circunferência abdominal. 

CC: circunferência de cintura. 

CD: cotovelo direito. 

CE: cotovelo esquerdo. 

CI: capacidade inspiratória. 

CMO: conteúdo mineral ósseo (bone mineral contente- BMC). 

CPT: capacidade pulmonar total.  

CRF: capacidade residual funcional. 

CV: capacidade vital. 

CVF: capacidade vital forçada (forced vital capacity-FVC). 

DDL: doenças de depósito lisossomal. 

DMO: densidade mineral óssea (bone mineral density- BMD). 

DP: desvio-padrão. 

DPOC: doença pulmonar obstrutiva crônica. 

DR: doença rara. 

DXA: dupla emissão de raios. 

ECC: ecocardiograma. 

ECG: eletrocardiograma. 

EIM: erros inatos do metabolismo. 

EVA: etil vinil acetato. 

FEF: fluxo de expiração forçada (forced expiratory flow-FEF). 

h: estatura. 

HA: hipertensão arterial. 



Efeito da Prática Regular Monitorada de Atividade Física no Processo de Desenvolvimento da 
Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP) - um Estudo de Caso Único 

 

Rômulo Carlos de Aguiar          xxi 
     

HOP: heteroplasia óssea progressiva. 

IC: índice de conicidade. 

IMC: índice de massa corporal. 

IO: índice de obesidade. 

IRMM: índice relativo de massa muscular. 

ISS: inibição de síntese de substrato. 

JD: joelho direito. 

JE: joelho esquerdo. 

MC: massa corporal. 

MCT: massa corporal total. 

MD: mão direita. 

ME: mão esquerda. 

MG: massa de gordura. 

MLG: massa livre de gordura.  
MM: massa músculos esqueléticos. 

MMII: membros inferiores. 

MMSS: membros superiores. 

NOG: gene não verificável (gene unverifiable). 

OD: ombro direito. 

OE: ombro esquerdo. 

OHE: ossificação heterotópica endocrondal. 

PCR: proteína C-reativa. 

PD: pé direito. 

PE: pé esquerdo. 

Pemáx: pressão expiratória máxima. 

PFE: pico de fluxo expiratório (peak expiratory flow-PEF). 

Pimáx: pressão inspiratória máxima. 

PMO: proteína morfogenética óssea (bone morphogenetic protein-BMP). 

PPVE: parede posterior do ventrículo esquerdo. 

Rag: relação andróide/ginóide 

RCQ: relação cintura-quadril (waist-hip ratio ou waist-to-hip ratio-WHR). 

SF: síndrome da fragilidade. 

SIT: síndrome de insuficiência torácica. 
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SM: síndrome metabólica. 

SNC: sistema nervoso central. 

TCLE: termo de consentimento livre e esclarecido. 

TEF: tempo de expiração forçada (forced expiratory time-FET). 

TGF: transforming growth factor. 

TRE: terapia de reposição enzimática. 

VC: volume corrente. 

VD: ventrículo direito. 

VE: ventrículo esquerdo. 

VEF1: volume de expiração forçada no primeiro segundo (forced expiratory volume in the 

first second-FEV1). 

VR: volume residual. 

VRE: volume de reserva expiratório. 

VRI: volume de reserva inspiratório. 

VT: volume total. 

%MG: percentual de gordura. 
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CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. 

EUA: Estados Unidos da América. 

FOP: Fibrodisplasia Ossificante Progressiva. 

IFOPA: Associação Internacional Para FOP (International FOP Association). 

MEC: Ministério da Educação e Cultura. 

OMS: Organizção Mundial de Saúde (World Health Organization-WHO). 

STA: Sociedade Torácica Americana (American Thoracic Society-ATS). 
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Na Europa, doença rara (DR), desordem ou distúrbio raro, ou ainda doença órfã é 

aquela cuja prevalência na população equivale a menos de 1:2000 (RE(ACT), 2011), podendo 

ter esta definição quando for crónica, debilitante, degenerativa e responsável pela redução da 

expectativa de vida do portador (Boy e Schramm, 2009). 

Apesar de ser, de forma individual, considerada rara, segundo a União Europeia, 

estima-se que existam aproximadamente entre 6 a 8 mil destas doenças afetando entre 6% a 

8% da população, ou seja, entre 27 e 36 milhões de pessoas. Mesmo com pouca prevalência, 

nos Estados Unidos da América (EUA) têm-se até 200.000 pessoas afetadas, podendo chegar-

se a um universo de 55 milhões de pessoas na Europa e EUA juntos; no Japão, estimam-se 

50.000 pessoas afetadas e 500 milhões de pessoas no mundo (Boy e Schramm, 2009; 

Gonçalves, 2009; RE(ACT), 2011) (ver Tabela 1). 

 
Tabela 1: Definição de doença rara por critério de alguns países. 

País/Instituição Prevalência em 100 mil habitantes 

EUA 66A 

EU 50 

França 50 

Japão 40 

Austrália 11 

Organização Mundial de Saúde (OMS) 65 

(A) - O cálculo levou em conta a população total de 304.354.998, dos EUA, em 16 de junho de 2008. O texto do 
marco legal estadunidense prevê como doença rara aquela que acomete até 200.000 habitantes (adaptado de 
Denis et al., 2009). 

 

Aproximadamente, 80% destas doenças são de origem genética, sendo as restantes 

causadas por desordens alérgicas, envenenamentos, infecções, reações autoimunes ou são de 

origem ainda desconhecida, mas todas crónicas e com riscos para a vida (RE(ACT), 2011). 

No Brasil, as doenças genéticas são as que constituem um dos principais grupos de 

DRs e, destas, segundo Souza et al. (2010), 85%-90% são consideradas graves ou 

ameaçadoras à sobrevivência de seus portadores. 

A pouca incidência nas populações contribuiu para que as DRs sofressem com a 

negligência das comunidades científicas, médicas e políticas, com uma pequena mudança 

ocorrida nas últimas décadas, quando conquistaram certo reconhecimento e passaram a ser 

vistas como mais um sério problema de saúde pública (Gonçalves, 2009). Desta forma, 

ocorreu uma melhoria no entendimento sobre DRs (Barbosa, 2014). 
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Não existe uma cura efetiva e os remédios administrados atuam apenas retardando ou 

estabilizando o progresso da patologia, exigindo terapias multidisciplinares, aonde a 

medicação consiste em um dos seus componentes apenas, atendendo a um número inferior a 

10% da totalidade destas doenças (EURORDIS, 2015). 

Na Inglaterra, segundo a Estratégia do Reino Unido Para Doenças Raras (The UK 

Strategy for Rare Disease, 2013) é necessária uma análise estatística associada às 

características das doenças, ou seja, deverá ser debilitante e acometer até 05 (cinco) 

indivíduos a cada 10.000 (dez mil) habitantes, requerendo esforços especiais para seu 

tratamento (Barbosa, 2014). 

No Brasil, a relação associações/indústrias farmacêuticas não é amistosa, com 

interesses disformes e objetivos diversos. Em alguns casos, segundo os próprios pacientes, 

mesmo não havendo fármacos específicos para determinada DR, estes são procurados pelas 

indústrias, que não têm interesse na busca de informações sobre a doença, mas utilizá-los 

como meios para conseguirem respostas para outros questionamentos (Souza et al., 2010). 

Além de patologias, a população enfrenta também as consequências do processo 

natural de envelhecimento que diminui, frequentemente, a qualidade de vida, reduzindo a 

capacidade de realizar com independência as atividades de vida diárias (AVDs). Algumas 

patologias podem restringir ou comprometer totalmente esta capacidade e a adoção de 

métodos que envolvam o fortalecimento de indivíduos sedentários é condição indispensável à 

sua vida, saúde e bem estar geral. 

Se o envelhecimento já acarreta, por si só, declínio em várias funções, o 

envelhecimento associado ao acometimento de alguma patologia é mais grave, principalmente 

se for uma DR, cujos fármacos e tratamentos específicos, praticamente, inexistem. 

No caso da DR Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP), há nos portadores, por 

causa desta desordem, uma abreviação da expectativa de vida em décadas. Isto significa que, 

em média, a morte ocorre por volta dos 45 (quarenta e cinco) anos, embora se tenham relatos 

de casos mais duradouros atingindo excepcionalmente a idade de 70 (setenta) anos (Kaplan et 

al., 2005), com pelo menos 90% dos portadores de FOP morrendo de insuficiências cardíacas 

ou respiratórias, ou traumatismos cranianos por quedas. 

A FOP é causada por mutação no gene receptor tipo 1 de Ativina A (Activin A 

receptor, type 1 - ACVR1) e se caracteriza por ossificação disseminada em tecidos moles e 

estigmas congénitos nas extremidades, é particularmente incapacitante em crianças e 

apresenta duas características fundamentais: a osteogénese heterotópica progressiva e as 
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anormalidades congénitas dos háluces (Gosai et al., 2013). Outras características comuns 

incluem osteocondromas tibiais proximal e medial, fusões ortotópicas dos elementos 

posteriores da coluna cervical, pescoço do fémur curto e largo, e perda auditiva condutiva. A 

pesquisa recai sobre o mecanismo molecular da FOP que sustenta que a patologia molecular 

primária envolve diretamente a via de sinalização da proteína morfogenética óssea (PMO) ou 

a sua via de interação (Kaplan et al., 2005). 

O diagnóstico de indivíduos com FOP clássica pode ser feito com base, apenas, na 

avaliação clínica associada às grandes malformações dos pés com rápido aparecimento de 

lesões nos tecidos moles. O diagnóstico clínico da FOP pode ser confirmado por análise da 

sequência de ácido desoxirribonucleico (ADN) do gene ACVR1. A sequenciação de ADN 

pode também ser utilizada para avaliar os casos suspeitos de FOP atípica ou variante (Kaplan 

et al., 2012). 

Estudos detalhados sobre FOP e mutações do gene ACVR1 poderão avançar a 

compreensão sobre o processo de ossificação progressiva, sobretudo sobre o entendimento do 

motivo das células mutadas ocasionarem calcificação de tecidos musculares e conjuntivos. 

Como a FOP apresenta uma incidência muito reduzida nos humanos e tendo sido 

descoberta há pouco mais de 300 (trezentos) anos, muito ainda se necessita averiguar e 

descobrir sobre suas causas e implicações, sobretudo para a fisiologia humana, visto que a 

literatura existente ainda muito se concentra no estudo das causas genéticas e na biologia 

molecular das células envolvidas, principalmente, as ligadas às mutações do gene ACVR1 

(Kaplan et al., 2005a). 

 Considerando-se, portanto, algumas DRs que apresentam como sintomas o 

comprometimento de algumas variáveis fisiológicas e estruturais, se forem aliados aos 

tratamentos farmacológicos e terapêuticos a prática regular de exercícios físicos, é bastante 

provável que estas variáveis possam sofrer alterações significativas a ponto de 

proporcionarem uma melhor qualidade de vida aos seus portadores. Porém, inicialmente 

devem-se identificar as variáveis pertinentes e as condições destes portadores para a 

realização de exercícios físicos, o que torna cada caso um estudo em particular, uma vez que 

algumas doenças, a exemplo da FOP, também causam comprometimentos no aparelho 

locomotor, causando incapacidade física parcial ou total. 

 Assim, neste estudo especificamente, foi elaborado e aplicado um programa de prática 

regular de exercícios físicos, composto de sessões de hidroginástica, para averiguar se este 

pode acarretar benefícios fisiológicos e morfológicos para portadores de FOP. O que se 
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propõe com este estudo é, realmente, abrir mais uma porta no sentido de proporcionar às 

pessoas com FOP uma possível garantia de maior tempo de sobrevivência e uma maior 

qualidade de vida, enquanto continuam sua luta contra este mal. 

Assim, no âmbito geral, objetivou-se, em relação a pontualmente uma mulher 

acometida de FOP, identificar os efeitos de um programa de exercícios físicos composto por 

sessões de hidroginástica, em piscina aquecida, em alguns indicadores de funcionalidade e de 

estruturação corporal. 

 Para isto, caracterizaram-se os efeitos do programa de exercícios de hidroginástica nas 

suas condições cardiovasculares e hematológicas, nas suas condições respiratórias, nas suas 

condições de composição e estruturação corporal, e nas suas condições de 

movimentação/deambulação relacionadas à flexibilidade articular. 

 Neste sentido, esta tese apresenta um capítulo que aborda as DRs e suas incidências, 

com uma apresentação da Fibrodisplasia Ossificante Progressiva em seus contextos histórico 

e fisiopatológico, além de uma abordagem sobre a prescrição de atividades físicas para 

tratamento de algumas doenças crónicas não transmissíveis e para aa FOP. De seguida, são 

apresentados quatro estudos de caso com a mesma voluntária, aonde são discutidos os efeitos 

de um programa de hidroginástica nas (1) variáveis cardiovasculares e hematológicas, (2) nas 

variáveis respiratórias, (3) na composição corporal e (4) na flexibilidade articular, 

respetivamente, e as conclusões finais. 
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2.1. DOENÇAS RARAS (DRs) E SUA INCIDÊNCIA 

 

Um grupo heterogêneo de DRs com origem genética é constituído pelos denominados 

Erros Inatos do Metabolismo (EIM), cuja característica é a presença de mutações patogênicas 

em genes que codificam enzimas envolvidas em algum momento no processamento do 

metabolismo (Souza et al., 2010), tendo sido já descritos cerca de 50 (cinquenta) tipos, 

estimando-se que ocorram em 1:7.000 recém-nascidos vivos (Meikle et al., 1999; Poorthuis et 

al., 1999). Dentre os EIMs, estão as conhecidas Doenças de Depósito Lisossomal (DDL) que 

resultam da deficiência de uma determinada atividade protéica ou, mais raramente, de 

atividades envolvidas na biogênese da maturação protéica, mas não lisossomais. 

De acordo com Boy e Schramm (2009), à medida que se aprofundam estudos 

genéticos e bioquímicos de patologias, o número de DDL tem aumentado. O acúmulo de 

substratos normalmente degradados nos lisossomos tem-se destacado como uma característica 

presente em cada uma das DDL, mesmo que todas decorram de mutações em genes 

diferentes, com deficiência enzimática específica. As DDL são distribuídas em grandes 

categorias, como as mucopolissacaridoses, as lipidoses, as glicogenoses e as 

oligossacaridoses, dependendo do tipo de substrato acumulado, que apresentam como 

similaridades clínicas anormalidades ósseas, disfunção do sistema nervoso central em 

algumas formas, dismorfias craniofaciais de caráter cumulativo e organomegalia, ocasionando 

comprometimento sistêmico grave e redução significativa da expectativa de vida. 

As doenças raras com menores índices de prevalência ou incidência estão apresentadas 

no Anexo 1. 

Existe outra quantidade considerável de DRs, não citadas, que não puderam ter dados 

de prevalência ou incidência determinados, mas que apresentam número de casos ou famílias 

afetadas publicados abaixo de 10 (dez). 

 

2.2. FIBRODISPLASIA OSSIFICANTE PROGRESSIVA (FOP) 

 

2.2.1. UMA ABORDAGEM HISTÓRICA 

 

A FOP teve o seu primeiro registro histórico, em 1692, pelo médico francês Guy Patin 

(Hair e Peeper, 2005): uma paciente que ele denominou como ‘a mulher que virou madeira’, 

embora o primeiro caso documentado de maneira completa da doença tenha sido mencionado 
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pelo médico cirurgião John Freke, em 1740, d’A Sociedade Real de Londres (The Royal 

Society of London), quando descreveu um adolescente com grandes inchaços de ossos no 

corpo em uma carta para a Universidade Real de Médicos (Lambert, 2007). Porém, 

monofalangismo do hálux, característico de FOP, foi descrito pela primeira vez por Frankel, 

em 1871, mas como uma anomalia isolada, e a primeira importante associação de 

braquidactilia do hálux com FOP foi descrita por Helferich, em 1879 (Kaplan, 2005). 

A síndrome, designada inicialmente por von Dush, em 1868, como miosite ossificante 

progressiva, teve, em 1924, uma proposta de Noble para dividi-la em três categorias, a saber, 

miosite ossificante progressiva, miosite ossificante circunscrita progressiva e miosite 

ossificante circunscrita. Münchmeyer, em 1869, unificou os termos em miosite ossificante 

progressiva, mas seu termo miosite foi alterado no início do século XX para fibrosite, por 

reconhecer eventos inflamatórios iniciais que ocorriam nas aponeuroses, fáscia e tendões 

adicionando ossos aos músculos. Então, McKusick (1972), em 1970, passou a denominá-la 

fibrodisplasia ossificante progressiva, que indica a transformação progressiva de partes moles 

do corpo em ossos, sem, contudo, afetar a capacidade cognitiva do portador, quando notou 

que os músculos eram secundariamente afetados, mas esta denominação já havia sido 

sugerida por Bauer e Bode, em 1940 (Kaplan, 2005). Devido ao aspecto de imobilidade 

característico da forma avançada da doença, recebe, também, a denominação de Síndrome do 

Homem de Pedra (Stone Man Syndrome). 

Em um tipo específico de miosite ossificante, a traumática, os músculos transformam-

se em ossos apenas em regiões traumatizadas, a exemplo do que ocorreu, em 2014, com o 

adolescente de 13 anos, Rúben Forte, cuja bacia e perna esquerda foram esfaceladas em um 

atropelamento. Após cirurgias e tratamentos, a musculatura da região afetada começou a 

ossificar. No Hospital Santa Maria – Lisboa, parte da bacia e a perna esquerda foram 

amputadas e o adolescente sobreviveu sem novas calcificações (Firmino, 2015). 

Quanto à FOP, considera-se como o mais famoso portador o norte americano Harry 

Raymond Eastlack, Jr. (* nov./1930, Filadélfia; † nov./1973, Filadélfia). Conforme Firmino 

(2015), quando Harry Eastlack contava com 05 (cinco) anos, fraturou a perna que se 

consolidou mal deixando seu fêmur arqueado e causando, logo em seguida, uma rigidez no 

quadril e no joelho da mesma perna. Diagnosticou-se, posteriormente, que a rigidez não 

decorreu da fratura, mas por depósitos ósseos nos seus músculos adutores e nos quadríceps. 

Com seu amadurecimento/envelhecimento, a deposição óssea se disseminou, manifestando-se 

nas nádegas, no tronco, no pescoço e nas costas. Aos 26 (vinte e seis) anos, sua perna 
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esquerda e quadril já estavam totalmente imobilizados, o seu tronco curvou-se 

permanentemente num ângulo de 30º, originaram-se pontes ósseas aonde existiam antes 

cartilagens intervertebrais e a musculatura das costas converteram-se em camadas ósseas. 

Várias cirurgias para extirpação das neoformarções ósseas foram realizadas, mas a deposição 

óssea voltava a surgir com mais rigidez do que antes. Encerrou seus dias de vida internado 

numa instituição especializada em incapacidades crônicas. Ao falecer, em 1973, seus 

maxilares, totalmente imobilizados, já não lhe permitiam falar. 

Seu falecimento se deu 06 (seis) meses antes de setâneau 43º. aniversário, em virtude 

de uma pneumonia, comum em portadores desta patologia, mas doou, antecipadamente, seu 

esqueleto para estudos sobre esta DR. O esqueleto de Eastlack está exposto no Museu Mutter 

do Colégio de Médicos na Filadélfia, tendo se tornado um recurso valioso, melhor do que 

gráficos, slides ou descrições clínicas que se possam imaginar, para que médicos e cientistas, 

em gerações futuras, estudem e aprendam mais, como um elo para os mistérios médicos e 

desafios científicos da FOP. 

Num esqueleto normal, quando os tecidos conjuntivos se deterioram, ocorre uma pilha 

de ossos que, para retornarem à forma humana, devem ser reunidos por fios. No esqueleto de 

Eastlack, os ossos estão praticamente todos fundidos numa única peça, mostrando que 

Eastlack apresentava um esqueleto normotópico, originado durante sua embriogênese, na fase 

intrauterina, e outro heterotópico, formado durante os processos de osteogêneses 

heterotópicas extrauterinas, nos surtos de FOP (Firmino, 2015). 

Em 1995 e 2000, a Associação Internacional Para FOP (International FOP 

Association-IFOPA) solicitou emprestado o esqueleto de Eastlack para o 2º. e para o 3º. 

Simpósio Internacional de FOP, na Filadélfia, para onde ocorreram médicos e cientistas de 

todo o mundo, em busca de mais aprendizado. Ainda hoje, é comum a presença de 

pesquisadores no Museu Mutter para confirmar a realidade física e antropológica de novas 

descobertas sobre a FOP neste legado inestimável deixado por Eastlack (Kaplan, 2005). 

 

2.2.2. ETIOLOGIA E SINTOMATOLOGIA 

 

Caracterizada como uma desordem genética rara causada por um alelo autossômico 

dominante de expressividade variável, mas penetrância completa, no cromossomo 2q23-24. 

Na maioria dos casos, é ocasionada por mutação espontânea nos gametas no gene ACVR1, 

também conhecido como Receptor Tipo I de Activina A (activin-like kinase 2 - ALK-2), 
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responsável pela doença, no caminho da sinalização da proteína osteomorfogênica. O ACVR1 

codifica o receptor de ativina tipo-1, um tipo de receptor de PMO tipo 1 (bone morphogenetic 

protein-BMP) (Paim et al., 2003). Conforme com Delai et al. (2004), pesquisas mostram a 

perda do mecanismo de retroalimentação negativa que causa uma paralisia da resposta 

antagonista à PMO. A mutação muda o códon 206 de arginina para histadina na proteína 

ACVR1. Isso faz com que células endoteliais se transformem em células tronco 

mesenquimatosas e, então, em ossos, num processo idêntico ao da regeneração óssea pós-

fratura, porém, restringindo movimentos e dificultando a vascularização no interior dos 

músculos afetados, com compressão dos vasos venosos e linfáticos pela neoformação óssea, 

acarretando aparecimento de coágulos sanguíneos. Estas manifestações são conhecidas como 

surtos (flare-ups). Como existem cerca de 50.000 a 100.000 componentes com informações 

genéticas em cada célula, há extrema dificuldade na identificação da região funcional do 

ADN responsável pela FOP, bem como ainda são desconhecidos os fatores que determinam 

períodos de surtos e de inatividade (Kaplan et al., 2005; Herrera-Esparza et al., 2013). 

Apesar de já se saber que fatores genéticos e ambientais afetam o fenótipo da FOP, 

seus efeitos relativos ainda são desconhecidos. Em estudos de Hebela et al., (2005) com 03 

(três) pares de gêmeos monozigóticos com FOP, verificou-se que as más formações 

congênitas dos háluxes eram idênticas dentro de cada par, mas a ossificação heterotópica 

endocrondal (OHE) pós-natal se manifestou de formas variadas, sofrendo influências da 

história de vida e da exposição ambiental do portador, concluindo sobre a forte influência 

genética no fenótipo da doença no desenvolvimento intrauterino e de fatores ambientais na 

evolução pós-natal. 

Num homem japonês de 62 (sessenta e dois) anos de idade com FOP lentamente 

progressiva, Furuya et al. (2008) identificaram heterozigosidade para uma mutação sem 

sentido no gene ACVR1. A mesma mutação não foi encontrada em seus irmãos não afetados 

ou em 150 (cento e cinquenta) de grupo controlo. Os autores sugeriram que a longevidade do 

paciente e a progressão lenta da dificuldade respiratória podem estar relacionadas com a 

posição da mutação G356D no domínio da proteína quinase, ao invés de estar no domínio rico 

em que a mutação R206H está localizada, ou seja, na funcionalmente importante 

glicina/serina. 

Segundo Shore (2012), apesar de ser uma patologia genética, não obrigatoriamente 

será transmitida hereditariamente, pois se trata de uma mutação de forma espontânea em gene, 

mas pode ser herdada de um dos pais por meio de um padrão autossômico dominante, de 
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forma que o paciente afetado terá probabilidade de 50% de ter um filho afetado pela FOP, 

mas pais perfeitamente normais podem ter filho com FOP, e irmãos de portadores não terão as 

chances de gerarem filhos com FOP minimizadas por esta relação de parentesco. Tem-se 

registrado, no entanto, um caso de um casal normal ter tido 02 (dois) filhos com FOP. 

Mulheres portadoras de FOP poderão ser capazes de gerarem filhos e normais, o que, 

contudo, não é aconselhável face aos riscos impostos pelo esqueleto extra ao desenvolvimento 

da criança e, caso o nascimento ocorra, as dificuldades da mãe, com suas limitações de 

mobilidade e deambulação, em cuidar da criança. 

Indivíduos acometidos com FOP tipicamente parecem normais ao nascer, excetuando 

por um monofalangismo e braquidactilia nos primeiros pododáctilos (háluces). A patologia se 

manifesta, posteriormente, com progressiva osteogênese heterotópica, cujas lesões podem ser 

confundidas erroneamente com fibromatose agressiva, hematomas ossificantes, tumores 

músculoesqueléticos, até mesmo esclerodermia e câncer, porém, crescem muito mais 

rapidamente do que qualquer câncer. Quase todos os pacientes têm algumas anomalias 

congênitas peculiares que auxiliam no diagnóstico da FOP, mas não são constantemente 

observados na totalidade dos pacientes, visto que já se descreveu paciente com FOP sem 

anomalias ósseas congênitas características (Hasan, 2012). 

 

 
Figura 1: Más formações simétricas dos grandes pododáctilos com háluxes valgos dos pés e ossificações 
heterotópicas na mão direita de uma portadora de FOP. 

 

Apesar do relato de um paciente com FOP sem anomalias esqueléticas congênitas 

características, o fenótipo da FOP inclui, como características definidoras, má formação 

congênita dos háluxes (ver Figura 1) e calcificações heterotópicas progressivas com 

determinados padrões anatômicos, onde estão incluídos osteocondromas em tíbias proximais 

e mediais, fusões ortotópicas de áreas posteriores da região cervical da coluna, fêmures com 
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cabeças grandes e curtas, além de perda auditiva condutiva provavelmente pela fusão dos 

ossículos do ouvido. Não há testes laboratoriais que identifiquem a patologia, mas se sabe que 

durante períodos agudizantes são observados discretos incrementos na velocidade de 

hemossedimentação ou eritrossedimentação, que é a medida da velocidade que ocorre a 

separação entre as hemácias, indicando se a pessoa está com alguma inflamação. Kaplan et al. 

(2005) relatam, ainda, fortes evidências de que há um fenótipo facial da FOP caracterizado 

por hipoplasia mandibular, um maxilar proeminente e, mais sutilmente, uma ampla gama de 

aponeuroses, fáscias, músculos, ossos, articulações e placas de crescimento na região 

craniofacial constatados secundariamente aos surtos, envolvendo estruturas craniofaciais, 

provavelmente interagindo com a via de sinalização de PMOs (ver Tabela 2). 

 
Tabela 2: Fatores que contribuem para o envolvimento craniofacial em 
FOP. 

Estruturas Más formações 

cogênitas 

Surtos da doença e 

OHE 

Ossos   

Temporal x  

Mandíbula x  

Ossos do ouvido x  

Vértebra cervical x  

Articulações   

Articulaçãos da coluna cervical x  

Têmporomandibular x  

Músculos   

Temporais  x 

Frontais  x 

Masseter  x 

Bucinador  x 

Pterigóideo  x 

Miohióideo  x 

Omo-hióideo  x 

Esternocleidomastóideo  x 

Aponeuroses/fáscias/ligamentos   

Gálea aponeurótica  x 

Ligamento da nuca  x 

Fáscia cervical  x 

Fonte: adaptado de Kaplan et al. (2005, pp. 209-212). 
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Podem aparecer, ainda, irregularidades menstruais e infertilidade por causas 

desconhecidas (Delai et al., 2004). Sintomas neurológicos crônicos como prevalência de dor 

neuropática, dores de cabeça recorrentes graves, mioclonia positiva e outras anormalidades 

sensoriais também foram relatadas, especulando-se que esses sintomas estão relacionados aos 

efeitos da desregulação da sinalização da PMO no Sistema Nervoso Central e/ou Periférico 

(Kitterman et al., 2012). 

Pacientes com FOP desenvolvem, ainda, síndrome de insuficiência torácica (SIT), que 

é a incapacidade do sistema respiratório em manter as incursões respiratórias normais ou a 

inflação total dos pulmões, comum em portadores de doença restritiva grave da parede 

torácica, devido às malformações costovertebrais com anquilose das articulações 

costovertebrais, ossificação dos músculos intercostais e músculos paravertebrais e 

aponeuroses, e deformidade espinhal progressiva, incluindo cifoescoliose ou lordose torácica 

(Kaplan e Glaser, 2005). De acordo com Kaplan e Glaser (2005) e Connor e Evans (1981), 

estudos realizados com 21 portadores de FOP demonstraram doença restritiva da parede 

torácica grave em todos os portadores, independentemente da deformidade da coluna 

vertebral ou da idade de início da doença, muitos apresentaram eletrocardiogramas (ECG) 

anormais e todos apresentaram espirometrias anormais secundárias à SIT. No grupo estudado, 

porém, nenhum desenvolveu cor pulmonale (Kaplan e Glaser, 2005; Connor e Evans, 1981), 

que se caracteriza por uma sobrecarga cardíaca direita em virtude da hipertensão pulmonar 

que se desenvolve (Romani e Karam, 2011). 

Em relação às funções cardíacas, Kaplan e Glaser (2005) e Kussmaul et al. (1998) 

apontaram estudos em que, mesmo com ECG tecnicamente difícil, não foram observadas 

anormalidades na função ventricular esquerda ou direita, mas 40% dos portadores estudados 

apresentaram evidências eletrocardiográficas de disfunção ventricular do lado direito, 

sugerindo que presença de doença restritiva grave da parede do tórax pode estar associada à 

elevada incidência de anormalidades ventriculares do lado direito. 

Portanto, a pneumonia e a insuficiência cardíaca congestiva do lado direito são os 

principais perigos que ameaçam a vida que resultam de SIT em pacientes com FOP. Medidas 

profiláticas para maximizar a função pulmonar e minimizar comprometimento respiratório 

podem ser úteis nas reduções de morbidade e de mortalidade por SIT em pacientes com FOP 

tais como vacinas profiláticas para influenza e pneumonia pneumocócica, fisioterapia 

respiratória, tratamento prévio com antibióticos para infecções respiratórias, investigações 

sobre apneia do sono e uso de dispositivos respiratórios de pressão positiva assistida sem a 
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utilização de O2 suplementar. Tem-se observado que pacientes com SIT avançada e que usam 

O2 não monitorado, o que é desaconselhável para estes pacientes, apresentam riscos mais 

elevados de mortes súbitas (Kaplan e Gleiser, 2005). 

 Na FOP, a OHE progride seguindo padrões característicos anatômicos e temporais em, 

aproximadamente, 06 (seis) fases de formação de lesões histológicas bem distintas, que são a 

infiltração linfocítica perivascular, a migração linfocitária no músculo afetado e mionecrose, 

uma precoce fibroproliferação reativa, intensas fibroproliferação, neovascularizção e 

angiogênese, a formação de cartilagens e a formação de osso endocondral (Pignolo et al., 

2005). 

Segundo Kaplan e Kantanie (2004), a progressão das calcificações heterotópicas não é 

aleatória e, mesmo de forma diferenciada, afetando todos os portadores, como em momentos, 

em graus e com efeitos diferenciados, a FOP apresenta algumas características bem 

evidenciadas. Geralmente, o desenvolvimento é do esqueleto axial para o esqueleto 

apendicular, afetando a região cervical, coluna vertebral e cintura escapular anteriormente a 

cotovelos, região pélvica e joelhos. É, também, no sentido craniocaudal, afetando cintura 

escapular e cotovelos anteriormente a região pélvica e joelhos, e de área proximal para área 

distal, afetando cintura escapular anteriormente a cotovelos e mãos, e região pélvica 

anteriormente a joelhos e pés, com progressão das calcificações, inicialmente, na infância, na 

região cervical, cintura escapular e tórax, para, posteriormente, serem afetados região pélvica 

e joelhos, na adolescência ou no início da idade adulta. Essa progressão pode ser espontânea 

ou ser acelerada por traumas como quedas do próprio corpo, cirurgias, biópsias ou quaisquer 

ações invasivas nos músculos (Delai et al., 2004). Estima-se que 1/3 das crianças com FOP 

tiveram os primeiros surtos desencadeados por aplicações de vacinas (Kaplan, 2005). Ações 

invasivas na epiderme (subcutâneas) causam poucos riscos. 

 Kaplan et al. (1994) e Miller et al. (1996) alertam para que se descartem outras causas 

de ossificação ectópica tais como osteodistrofia hereditária de Albright, calcificação 

heterotópica pseudomaligna, heteroplasia óssea progressiva (HOP), osteoma cútis e até 

mesmo o osteossarcoma, pois estas três doenças têm características diferentes de indução 

osteogênica, histopatologia, distribuição anatômica e progressão das lesões (Delai et al, 

2004). A HOP, muito confundida com a FOP, apresenta ossificação cutânea, ausência de más 

formações congênitas do esqueleto, ausência de edemas inflamatórios tumorais similares, 

distribuição assimétrica das lesões, ausência de padrões previsíveis de OHE e predominância 

de ossificação intramembranosa ao invés de endocondral (Shore e Kaplan, 2005). Há, ainda, a 
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ossificação heterotópica não hereditária que, geralmente, surge no cenário de traumas, de 

certas artropatias ou após uma lesão, muitas vezes no estabelecimento de condições 

relacionadas ao envelhecimento. 

De acordo com a IFOPA (2015), a prevalência pontual para esta condição rara é de 

aproximadamente 01 (um) portador em 1,6 (um vírgula seis) milhão de pessoas em todo o 

mundo, totalizando em torno de setecentos casos em todo o globo, não havendo diferenças na 

distribuição da FOP relacionadas a gênero, raça, origem étnica ou localização geográfica 

(Kaplan et al., 2005). Segundo a FOP Brasil (www.fopbrasil.org.br, 2017), no Brasil existem 

83 (oitenta e três) casos comprovados, com vida. 

Muito do que já se conhece é proveniente de estudos na mutação heterozigótica no 

gene codificador ACVR1, aonde o códon 206 (duzentos e seis) é altamente conservado dentro 

da região glicina-serina do domínio citoplasmático do ACVR1. A mutação R206H ACVR1 é 

totalmente dominante, visto que todas as pessoas que carregam esta mutação desenvolveram 

FOP. Estudos pioneiros levaram à identificação de PMOs como uma família de proteínas com 

a capacidade única de induzir todo o programa de formação de ossos endocondrais (Urist, 

1965). Assim, a introdução direta de proteínas PMO recombinantes em vivos foi uma 

abordagem usada para desenvolver modelos de OHE, resultando como réplicas de todas as 

etapas histológicas que são observadas na FOP no ser humano (Kaplan et al., 2012). Tem-se 

conseguido, também, a OHE através de injeção de células construtoras de expressão viral que 

superexpressam PMOs (Gugala et al., 2003). 

Como modelos animais para doenças genéticas humanas são vitais para a validação da 

causa exata de uma determinada condição e para a compreensão dos mecanismos celulares e 

moleculares, além do desenvolvimento de estratégias de prevenção e terapias, modelo ideal 

para a FOP seria aquele que permitisse reproduzir o fenótipo completo da FOP, incluindo as 

más formações características e a formação progressiva de ossos heterotópicos em processos 

endocondrais. Porém, Kaplan et al. (2005) relatou a não existência de modelos animais vivos 

para estudos mais aprofundados da FOP. Entretanto, Rothschild et al. (2010) fizeram o 

primeiro relato de incidência natural de FOP em mamíferos não humanos, ratos cervos 

adultos machos do sudeste asiático pertecentes ao gênero Tragulus (Artiodactyla: 

Tragulidae). Vários autores (Bangi e Wharton, 2006; Twombly et 

al., 2009; Le e Wharton, 2012; Little e Mullins, 2009) registraram estudos dos mecanismos 

celulares e moleculares de sinalização de PMOs e das atividades do receptor ACVR1 e seus 

ortólogos (genes ou cromossomos que evoluem de formas divergentes entre espécies 
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diferentes) em modelos animais in vivo, como a mosca Drosophila melanogaster e o peixe 

Danio rerio, bem como em camundongos, para investigar estes mecanismos em mamíferos. 

Em estudos de Kan et al. (2004), verificou-se que OHE não foi induzida, através de 

promotores, por alguma expressão excessiva transgênica de PMOs, exceto em um 

camundongo transgênico que sofreu reação sob o controle de um promotor enolase 

neuroespecífico, espécie de enzima glicolítica que existe na forma de diversas isoenzimas 

diméricas, exibindo OHE como FOP seguida de indução neuroinflamatória ou inflamatória. O 

camundongo transgênico Nse-PMO4 permite estudar a fisiopatologia e a terapia da OHE 

progressiva em um modelo animal relevante. Seis casos esporádicos de FOP também foram 

relatados em gatos domésticos, mas todas as pesquisas executadas foram em estudos após 

mortes, não havendo animais vivos, atualmente, disponíveis (Kaplan et al., 2005). 

 Apesar de se terem registros de estratégias de reabilitação compensatórias em 

portadores de FOP, envolvendo médicos fisiatras, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, dentistas, psicólogos, fornecedores e fabricantes de cadeiras de rodas e 

órteses, entretanto, não se verificaram, na literatura, registros de aconselhamentos de prática 

regular de atividades físicas aos indivíduos portadores de FOP, para promover uma melhoria 

geral da funcionalidade do organismo, diminuição de fatores de risco e melhoria da qualidade 

de vida. Connor (2004) afirma que a fisioterapia não é recomendada para portadores de FOP, 

uma vez que a hiperextensão passiva de partes moles de uma articulação comprometida pode 

resultar em dores. Já a movimentação ativa deve ser considerada com cautela e com conforto 

para o paciente, evitando, assim, novos surtos. 

Assim sendo, FOP manifesta-se, ainda, como uma patologia incurável, irreversível e 

progressiva, não encontrando na medicina ou em outras terapias algum fator que a combata 

com veemência. 

 

2.2.3. HISTOPATOLOGIA 

 

A FOP sofre variações de acordo com sua evolução, ocasionado alterações apenas nas 

áreas anatômicas afetadas. Quando as lesões são precoces, não é rara a presença de infiltrado 

linfocitário, macrófagos e fibroblastos que, posteriormente, evoluem para áreas de tecido 

conjuntivo com calcificação heterotópica, distinguindo-se, então, osteoblastos, osteócitos e 

osteoclastos, num processo patológico de metamorfose esquelética (Kapplan et al., 2012). 

Quando a estrutura e as funções normais de um tecido qualquer são destruídos e substituídos 
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por outros, tendo início numa fase de catabolismo associado com lesão e morte de células 

musculares ou outras, com inflamação e infiltrado mononuclear celular, ocorrendo, em 

seguida, uma fase anabolizante caracterizada por uma lesão fibroproliferativa que evolui no 

ambiente endocondral e atinge seu ápice com a formação de um novo osso, se espalhando 

para vários locais, em surtos subsequentes, se ramificando e formando um segundo esqueleto 

heterotópico (Kapplan et al., 2012). 

Estudos de Lounev et al. (2009) investigaram células progenitoras musculares das 

fases indutivas de OHE por PMO em modelos de camundongos, concluindo que, apesar de 

haver, in vitro, respostas osteogênicas de mioblastos MyoD+, esta contribuição é 

estatisticamente insignificante,  assim como ocorre com células que originam musculatura 

lisa. Porém, o marcador endotelial vascular Tie2, receptor da tirosina quinase que modula 

uma cascata de sinalização necessária à indução ou inibição da proliferaçao de céulas 

endoteliais, contribui em todos os estágios de indução de OHE por PMO, constituindo cerca 

de 40% a 50% das células lesadas no processo fibroproliferativo, parecendo ser responsável, 

em parte, por estas lesões. Kaplan et al. (2007a) relataram que, também num estudo de caso 

de FOP com transplante de medula óssea murina (de camundongo) desencadeou um surto no 

sistema imune inato. Porém, a presença da mutação gênica da FOP foi desnecessária em 

células do sistema imune inato para indução de surto, pois as células imunitárias normais 

foram suficientes para esta indução em tecidos conjuntivos de uma série quimérica 

geneticamente suscetível, sugerindo que a ativação de vias inflamatórias, através do sistema 

imune inato, parece ser um ponto de partida para surtos pós-natais. 

Conforme Kaplan et al. (2012), estudos de Shafritz et al. (1996), Ahn et al. (2003), de 

la Pena et al. (2005), Fiori et al. (2006) e Billings et al. (2008) demonstraram que aumento da 

fosforilação na via de sinalização PMO e aumento da expressão de alvos transcricionais de 

PMO, na ausência de um ligante PMO exógeno, alteram, nas células de indivíduos com FOP, 

transdução de sinal através da via de PMO. Kaplan et al. (2012), Shen et al. (2009), Fukuda et 

al. (2009), van Dinther et al. (2010) e Song et al. (2010) informaram, ainda, que análises in 

vitro e in vivo demonstraram que a ativação de sinalização de PMO pode ser induzida pelo 

receptor mutante R206H ACVR1, que ativa esta sinalização de PMO sem necessidade da 

presença de PMO para desencadear um efeito cascata, estimulando incremento adicional na 

via de ativação, em resposta ao PMO. 

Acredita-se num provável envolvimento de um componente autoimune subjacente, 

devido à existência de numerosas características clínicas da FOP que implicam fortemente a 
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participação do sistema imunológico que incluem crises episódicas desencadeadas por trauma 

de tecidos, vírus e vacinas; exacerbação local e sistêmica exagerada, seguida aos surtos por 

imunizações intramusculares; retardo de 05 (cinco) dias a 02 (duas) semanas nas respostas 

dos tecidos moles após lesões; pródomos gripais de surtos, com sintomas que indicam o início 

da doença antes do surgimento dos sintomas específicos; grandes entumecimentos dos tecidos 

moles nos primeiros surtos; edemas maciços migratórios nos primeiros surtos; acúmulo de 

linfócitos perivasculares tipos B e T e mastócitos, e infiltração de linfócitos entre os 

fascículos no músculo esquelético afetado nos surtos da fase inicial da doença; destruição de 

linfócitos do músculo esquelético durante surtos da doença; resposta clínica dramática a 

corticosteróides nas primeiras 24 (vinte e quatro) a 36 (trinta e seis) horas após o início de um 

surto; variação sazonal da progressão da doença; longos períodos de imobilidade entre surtos, 

semelhantes a ciclos de exacerbação/remissão de pacientes portadores de esclerose múltipla; 

longos períodos de quiescência da doença quando administrados agentes imunossupressores 

que comumente se administram após transplantes de medula óssea (Kaplan et al., 2005). 

Esta variedade de características clínicas, patológicas e epidemiológicas sugere, então, 

que o sistema imunológico desempenha um papel proeminente e desencadeador na 

fisiopatologia da FOP, ao lado das características relacionadas com PMO, tendo como eixo 

central a mutação subjacente responsável pela cascata hiperativa da sinalização via PMO4 que 

afeta tanto o sistema esquelético quanto o imunológico (Kaplan et al., 2005), já que, de 

acordo com Paim et al. (2003) e Kaplan et al. (2008), a PMO1 é responsável pela doença 

apenas no caminho da sinalização da proteína osteomorfogênica. 

Embora o mecanismo exato pelo qual a FOP ocasiona formação de lesões seja 

totalmente desconhecido, evidências sugerem que células satélites residentes podem estar 

envolvidas, mas a ideia de que células precursoras osteogênicas circulantes possam induzir 

locais de lesões e inflamações onde eventualmente se desenvolve OHE é, ainda, especulação 

(Pignolo et al., 2005). 

 

2.2.3.1. Mecanismos Envolvidos em Cicatrização 

 

 Num processo normal de cicatrização, a pré-formação de mediadores inflamatórios 

ocasiona, na superfície da membrana das células locais em terminações nervosas periféricas, 

em mastócitos e em grânulos de plaquetas, a liberação destas moléculas (mediadores 

inflamatórios) ou de outras neo-sintetizadas como fator de agregação plaquetária e 
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eicosanoides, que ao se ligarem a determinados receptores induzem significativas 

modificações metabólicas genéticas e fenotípicas (Singer e Clark, 1999). 

Em casos de lesões epiteliais, cooperando com células locais pré-ativadas, os 

fibroblastos protagonizarão um processo de produção de colágeno (fibroplasia), deposição de 

matriz extracelular, formação de nova vascularização (angiogênese), cicatrização e 

revitalização do epitélio da região afetada (Singer e Clark, 1999). Desta forma, ficam 

identificados três momentos distintos no processo: (1) inflamação, (2) formação de tecido de 

granulação com deposição de matriz extracelular e (3) remodelação (Clark, 1993). 

Participando ativamente deste processo estão, ainda, as moléculas de TGF-β (transforming 

growth factor beta), uma superfamília de proteínas que compreende os TGF-β1, TGF-β2 e 

TGF-β3 e, ainda, BMPs, inibinas e ativinas, além de hormônio anti-mülleriano, 

decapentaplégico (dpp) e VG-1, um regulador essencial de modelagem embrionária 

(Massagué e Pandiela, 1993). Porém, há riscos neste processo, como descontrole no processo 

lítico e produção de substâncias reativas de oxigênio e nitrogênio, que resultam em prejuízo 

ao processo cicatrizante. Além destas formas potenciais de riscos à integridade tissular, 

mediadores inflamatórios como o fator de necrose tumoral e TGF-β podem induzir apoptose 

celular (Moore et al., 2001). Neste processo, as moléculas da superfamília TGF-β e da família 

do fator de crescimento derivado das plaquetas são agentes que sofrem mudanças de 

orientação em resposta a um estímulo químico (quimiotaxia) para os neutrófilos e os 

macrófagos (Assoian et al., 1983; Heldin et al., 2002), e os membros da superfamília TGF-β, 

que também atuam de forma importante na formação de tecido fibroso (fibroplasia), tem-se 

mostrado, in vitro, serem capazes de provocar divisão celular (mitogenia) em fibroblastos, 

mas inibidores da proliferação de outras várias células que incluem queratinócitos (Coffey et 

al., 1988; Sellheyer et al., 1993). Os TGF-βs participam também da diferenciação de 

miofibroblastos e do processo de angiogênese (Desmouliere et al., 1993; Roberts e Sporn, 

1996; Roberts et al., 1986). 

Ainda pertencentes à superfamília de TGF-βs, estão as ativinas, moléculas encontradas 

como proteínas diméricas consistindo de duas subunidades βA (ativina A), duas subunidades 

βB (ativina B) ou subunidades βA e βB (ativina AB), que regulam vários aspectos do 

crescimento e diferenciação celulares em muitos órgãos e tecidos (Massagué, 1990). Estas 

ativinas inibem a proliferação de queratinócitos e, provavelmente, induzem em fibroblastos a 

expressão do fator de crescimento epidérmico, aumentando, assim, de forma considerável, o 

tecido de granulação (Seishima et al., 1999; Shimizu et al., 1998). O TGF-β, como sinalizador 
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nessa fase, é um mitógeno importante de fibroblastos potencializando estimulação da 

expressão proteica de integrinas e da matriz extracelular, mesmo com efeitos inibitórios sobre 

proliferação dos queratinócitos (Massagué, 1990; Roberts e Sporn, 1996). Ainda, segundo 

Hübner et al. (1996) e Wankell et al. (2001), expressão de ativinas βA e βB, esta última em 

concentração mais baixa, sofre considerável incremento nas posteriores 24 (vinte e quatro) 

horas após a lesão, mantendo-se com elevadas concentrações até a finalização do processo 

reparador. Assim, os TGF-βs são responsáveis por deposição tecidual granular e de matriz 

extracelular, enquanto as ativinas induzem, acentuadamente, deposição de fibronectina e 

tenascina-C (Roberts et al., 1986). Paradoxalmente, de acordo com Gailit et al. (1994) e 

Zambruno et al. (1995), TGF-β1 na reepitelização inibe a proliferação de queratinócitos tanto 

in vivo como in vitro, atuando como regulador negativo desta reepetilização, porém induz a 

expressão da integrina que exerce ação migratória de células sobre matriz provisória rica em 

fibronectina. 

Embora as ativinas, como membro da família do TGF-β, como as BMPs, participem 

na reepitelização, entende-se que seu efeito sobre o incremento de queratinócitos possa ser 

indireto devido à inibição da proliferação queratinócita em humanos (Seishima et al., 1999; 

Shimizu et al., 1998), uma vez que, paracrinamente, as ativinas estimulam fibroblastos para a 

expressão de fatores de crescimento e proliferação de queratinócitos. De forma antagônica às 

ativinas, pós-cicatrização, BMPs participam da diferenciação de queratinócitos cessando sua 

atividade mitótica através de acúmulo de BMP-6 pela camada suprabasal da neoepiderme 

(Kaiser et al., 1998). 

 

2.2.3.2. Características Clínicas 

 

Kaplan et al. (2009) estudaram a variabilidade clínica em 112 (cento e doze) pacientes 

com FOP, dos quais 104 (cento e quatro) eram casos esporádicos e 08 (oito) eram casos 

familiares, tendo encontrado FOP clássica em 82 (oitenta e dois) casos esporádicos e 07 (sete) 

casos familiares, enquanto que 20 (vinte) casos esporádicos e 01 (um) caso familiar tiveram 

FOP atípica. Os pacientes atípicos foram agrupados em duas classes: FOP-plus em que os 

pacientes tinham as características clássicas que definem a FOP apresentando uma ou mais 

características atípicas, e FOP variantes em que ocorreram grandes variações em um ou 

ambos os dois clássicos características definidoras da FOP. A mutação R206H recorrente em 

ACVR1 foi encontrada em todos os pacientes com FOP clássica e na maioria das pessoas com 
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FOP-plus, enquanto que a mutação G356D ou novas mutações em ACVR1 foram 

identificadas em pacientes com FOP-variantes e em 02 (dois) casos de FOP-plus. 

 Uma provável associação entre FOP e NOG (gene não verificável – gene 

unverifiable), em paciente estudado por Lucotte et al. (1999) e em 26 (vinte e seis) outros 

pacientes com FOP esporádica e em 12 (doze) membros afetados de 04 (quatro) famílias, Xu 

et al. (2000) não conseguiram encontrar mutações no gene NOG, afirmando que estas 

mutações descritas no gene NOG são erros de reação na cadeia depolimerase. Kaplan et 

al. (2008a) também concluíram que não havia nenhuma evidência plausível para as mutações 

no gene NOG causarem FOP. 

Barnett et al. (2011) afirmaram que, até 2011, ocorreram apenas 05 (cinco) relatos de 

pacientes com FOP não afetando bilateralmente os háluxes. 

 

2.2.4. DIAGNÓSTICO 

 

Em pesquisa com 269 (duzentos e sessenta e nove) pacientes, de 25 (vinte e cinco) 

países, membros da IFOPA, que corresponde a mais de 90% de todo o universo de portadores 

de FOP no mundo, Kitterman et al. (2005) coletaram 138 (cento e trinta e oito) respostas a um 

questionário sugerido, com 51% de taxa devolutiva. A pesquisa enumerou alguns dados: 

- diagnósticos incorretos: informados, inicialmente, a 87% dos portadores de FOP; 

- diagnóstico incorreto mais comum: câncer; 

- período médio entre o início dos sintomas até o diagnóstico correto: 4,1 (quatro vírgula um) 

anos; 

- número médio de médicos consultados antes do diagnóstico correto: 06 (seis); 

- procedimentos invasivos desnecessários (biópsias): realizados em 67% dos pacientes; 

- terapias inapropriadas: receberam 68%; 

- perda permanente de mobilidade resultante de intervenções médicas invasivas que causaram 

ossificação pós-traumática: relatados por quase metade dos respondentes (49%). 

Também procederam com uma revisão bibliográfica em 184 (cento e oitenta e quatro) 

livros em idioma inglês, verificando que apenas 8% apresentavam adequadas descrições sobre 

FOP, ressaltando que os traumas aceleram o processo de ossificação, concluindo, ainda, que 

as falhas de diagnóstico para esta DR têm causado danos iatrogênicos em portadores por todo 

o mundo, moldando a história natural da FOP nos indivíduos mais afetados (Kitterman et al., 

2005). 
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Como os sintomas são variáveis, considera-se a maioria dos portadores apresentando 

calcificação das partes moles antes da primeira década de vida, sendo a idade média de início 

em torno dos 3,6 (três vírgula seis) anos (Araújo Júnior et al., 2005). 

Não há estudos especiais sobre diagnósticos para a FOP, o que ocasiona atrasos e 

equívocos rotineiros. Porém, já se identificaram vários fatores comuns em portadores através 

de histórias clínicas, exames físicos e achados radiográficos (ver Quadro 1), sendo os 

procedimentos invasivos totalmente inviáveis para determinação diagnóstica, uma vez que 

esta ação é invariavelmente acompanhada de novas calcificações na região invadida. 

Uma deformidade bastante característica e que sempre suscitará a hipótese de 

manifestação de FOP, relatada em 79% a 100% dos portadores, é o encurtamento bilateral 

com valgismo dos primeiros pododáctilos, não se descartando a possibiidade de hálux valgo 

congênito isolado, que não implica em diagnóstico para FOP. Comumente, observa-se, 

também, o encurtamento do primeiro metacarpiano e braquimesofalangismo com clinodactilia 

do dedo mínimo (Araújo Júnior et al., 2005) (ver Quadro 1). 

 Uma consequência bastante temida pelos portadores é o desenvolvimento de infecções 

do trato respiratório, normalmente exacerbadas por restrição grave da caixa torácica, sendo a 

causa mais comum de óbito em FOP. 

 
Quadro 1: Fenótipo clínico da Fibrodisplasia Ossificante Progressiva. 

Característica Clínica Prevalência 

Ossificação heterotópica progressiva 100% 

Progressão em padrões anatômicos característicos 100% 

Imobilidade progressiva 100% 

Má formação congênita de háluxes > 95% 

Exacerbação por trauma > 95% 

Lesões de tecidos moles axiais crescentes e minguantes > 95% 

Síndrome de insuficiência toráxica > 95% 

Fusões ortotópicas da coluna cervical > 90% 

Osteocondromas tibiais proximais e mediais > 90% 

Má formação congênita de polegares 50% 

Deficiência auditiva clínica/perda auditiva condutiva ~ 50% 

Fonte: adaptado de Kaplan et al. (2005, pp. 189-193). 
 

Normalmente, a língua, o diafragma, os músculos extraoculares, a musculatura lisa e o 

miocárdio não são afetados, bem como os pequenos músculos das mãos são menos propensos 
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a efeitos da FOP (Kaplan et al., 2005). Quedas, lesões em tecidos moles, traumas cirúrgicos, 

bloqueios mandibulares para procedimentos dentais, imunizações intramusculares, 

flebopunções, bloqueios anestésicos, doenças virais, manipulação das articulações ou 

fisioterapia agressiva podem precipitar novos surtos, induzindo ossificações heterotópicas 

fora da progressão anatômica característica dos padrões desta DR. 

Face não haver, ainda, tratamento específico efetivo, medidas são direcionadas à 

melhoria sintomática e à prevenção da reagudização dessa condição. 

De acordo com Garcia-Pinzas et al. (2013), a intervenção no processo de 

desenvolvimento da FOP, no âmbito da atenção primária, deve levar em consideração os 

efeitos incapacitantes causados nos portadores, tornando-os uma sobrecarga à família e à 

sociedade. 

 

2.2.5. DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E COGNITIVO 

 

O desenvolvimento motor de um ser humano normal se dá pela sua recorrente 

alteração comportamental ao longo da vida, proporcionada pela interação entre as 

necessidades de realização das AVDs, genótipo e fenótipo, e condições de seu ecossistema 

natural, estando relacionado à idade, mas não, necessariamente, dependente dela, envolvendo 

a maturação gradual do controle postural com aperfeiçoamento das reações de retificação e 

equilíbrio, as quais formam a base da atividade específica normal (Gallahue e Ozmund, 

2005). Não existe uma relação muito significativa entre as funções motoras que aparecem 

e/ou desaparecem com o Sistema Nervoso Central (SNC) e sua evolução, uma vez que 

funções reflexas evoluem para complexas e voluntárias, como algumas atividades congênitas 

que são inibidas no primeiro ano extrauterino, voltando a se manifestarem, posteriormente, 

como atividades voluntárias e complexas, tornando-se, com o tempo, automatizadas em níveis 

superiores do SNC (Gallahue e Ozmund, 2005). 

Uma criança normal apresenta o seu desenvolvimento motor, gradativamente, na 

medida em que seu sistema neurológico também amadurece, respeitando alguns padrões pré-

determinados. 

Portadores de FOP, gradativamente, apresentam endurecimento dos tecidos 

periarticulares, além de anquiloses articulares, correspondentes à história natural desta DR, 

com perda progressiva da capacidade funcional da área afetada, com fusão das articulações 

costocondrais e envolvimento assimétrico da musculatura paravertebral, podendo determinar 
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aparecimento de escoliose. Pseudoartroses também podem ocorrer, principalmente, na cintura 

escapular e pelve com a evolução da doença (Gallahue e Ozmund, 2005). 

Todos estes fatores combinados acabam por comprometer definitivamente o 

desenvolvimento psicomotor do portador, com prejuízos consideráveis para o seu equilíbrio 

estático e dinâmico, coordenação motora ampla e fina, flexibilidade, elasticidade e 

deambulação, apresentando nível motor bem aquém da idade cronológica, devido às 

calcificações heteretópicas que limitam seu desenvolvimento. Desta forma, a maioria dos 

portadores encontra-se presa a uma cama ou cadeira de rodas precocemente, tornando-se 

totalmente dependente de outros para a realização das suas AVDs, pois muitas pessoas 

afetadas se vão tornar imobilizadas em posturas imprevisíveis, tipicamente aprisionadas em 

uma pose assimétrica, em algum momento entre o deitado, o sentado e na posição de bípede. 

No entanto, a função cognitiva parece não ser afetada pela FOP, pois não se encontram 

na literatura pesquisas indicando alterações cognitivas em face desta mutação gênica. Não 

raro, porém, os portadores desta DR apresentam nenhum ou baixo nível de escolaridade, uma 

vez que seu aprendizado escolar é sacrificado em consequência das dificuldades de 

deslocamento. 

 

2.2.6. ESTRATÉGIAS DE TERAPIAS PARA FOP 

 

Apesar dos avanços na compreensão da fisiopatologia da FOP, ainda não há cura nem 

tratamento, nem terapias com benefícios cientificamente comprovados para o atraso da sua 

evolução, não tendo sido identificados alvos para terapias potenciais. Os tratamentos atuais 

são baseados, apenas, na sintomatologia. Sabe-se, porém, que alguns medicamentos, como o 

Roacutam, indicado para acnes, pode inibir a transformação de células do tecido conectivo em 

ossos e cartilagens, e a iontoforese, processo que, via eletrodos e corrente elétrica de baixa 

intensidade, potencia o efeito de medicamentos nos pontos profundos do corpo, inclusive 

músculos, reduzindo as dores manifestadas nos surtos (Kaplan, 2005). É possível, ainda, 

também limitar o desenvolvimento de novas calcificações com Prednisona em dose de 

2mg/kg/dia por 04 (quatro) dias nas primeiras vinte e quatro horas do surto, reduzindo a 

intensa inflamação e o edema tecidual visto nas primeiras fases da ossificação (Kaplan, 2005). 

Quando a Prednisona for interrompida, um antinflamatório não esteróide (AINE) ou um 

inibidor cicloxigenase na isoforma COX-2 pode ser usado para o tratamento sintomático do 

surto e da dor. Atualmente, o uso de inibidores COX-2 em crianças sofreu mudança para 
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Celebrex, que embora tenha sido usado, seu uso pediátrico não está aprovado. A gama de 

dosagem é de 100 mg a 200 mg por dia, não podendo exceder uma dose total diária máxima 

de 600mg por mais de dezesseis meses ou dose máxima anti-angiogênica de 6 mg/kg ou 250 

mg/m2. Inibidores de leucotrieno podem reduzir os efeitos de mediadores de mastócitos 

envolvidos no processo ossificante heterotópico. Montelukast, por exemplo, pode ser 

ministrado em dose de 5 mg ou 10 mg por dia (Gonçalves et al., 2005). Podem-se utilizar 

ainda altas doses de corticóides e AINEs, disponíveis nos níveis primários de atenção à saúde, 

para mitigar a dor causada pelos recrudescimentos da doença, melhorando a qualidade de vida 

dos pacientes (Garcia-Pinzas et al., 2013). Palhares e Leme (2001), em pesquisa com 04 

(quatro) portadores de FOP, descreveram uma evolução e uma resposta terapêutica de 

melhora clínica com o uso oral de ácido ascórbico e bifosfonado em 02 (dois) pacientes, 

enquanto outro obteve uma melhor resposta após receber bifosfonado endovenoso, e 02 (dois) 

também melhoraram clinicamente com o uso apenas de ácido ascórbico oral, visto que os 

bifosfonados, a exemplo do etidronato dissódico e do clodronatato, são inibidores de 

metabolismo ósseo, reduzindo reabsorções ósseas normais e anormais, ao passo que ácido 

ascórbico controlou a progressão desta DR. Glucocorticóides podem ser utilizados para o 

controle dos sintomas que afetam as articulações do esqueleto apendicular, especialmente 

quando utilizados logo após um surto (Kaplan et al., 2008a). Cirurgias são inapropriadas, pois 

desencadeariam um novo surto e uma explosão de novas calcificações, prejudicando, ainda 

mais, a mobilidade do local intervencionado. Imunizações contra sarampo, caxumba e rubéola 

administradas por injeção subcutânea e punções venosas de rotina não representam risco 

considerável. 

Em modelo animal, ratinhos transgênicos que expressam a mutação Q207D em ALK2, 

uma forma constitutivamente ativa do receptor que está relacionada com a FOP-ALK2 

causando mutação R206H, foram tratados com o agonista RARG CD1530. Ossificação 

heterotópica foi essencialmente evitada nos ratos tratados com mutante, em comparação com 

a ossificação heterotópica maciça que se desenvolveu nos ratinhos de controle (Kaplan et al., 

2014). 

Como a FOP apresenta uma incidência muito reduzida nos humanos e tendo sido 

descoberta há pouco mais de trezentos anos, muito ainda se necessita averiguar e descobrir 

sobre suas causas e implicações, sobretudo para a fisiologia humana, visto que a literatura 

existente ainda muito se concentra no estudo das causas genéticas e na biologia molecular das 

células envolvidas, principalmente, as ligadas às mutações do gene ACVR1. 
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Conforme Kaplan et al. (2012), Glaser et al. (2003), Yu et al. (2008), Hong e Yu 

(2009), Kaplan et al. (2012), Kan et al. (2011), Salisbury et al. (2011), Shimono et al. (2011), 

as abordagens terapêuticas inovadoras para o tratamento da FOP incluem atividades de 

bloqueio de receptor mutante de FOP com antagonistas PMOs solúveis, tecnologia inibitória 

de ácido ribonucleico (ARN), anticorpos monoclonais dirigidos contra ACVR1 ou inibidores 

de transdução seletiva de sinal de pequenas moléculas da atividade do receptor ACVR1; 

inibição de disparos inflamatórios e/ou neuro-inflamatórios de surtos de FOP; desvios das 

respostas de células do estroma mesenquimal, destinando-as a tecidos moles; e modificação 

de microambientes que possam promover a formação de lesões de FOP. Existem, ainda, 

numerosos problemas de saúde bucal (orais e dentais) em portadores de FOP que necessitam 

de contínua e permanente atenção à prevenção para minimizar os riscos de novas lesões 

quando restaurações são necessárias. 

Todos os portadores de FOP devem ter acesso às diretrizes clínicas atualizadas sobre 

problemas de saúde bucal, através de Orientações de Tratamento de FOP (o tratamento 

médico de Fibrodisplasia Ossificante Progressiva-FOP: Considerações sobre tratamento 

atual), atualizadas frequentemente no site da IFOPA. As diretrizes para tratamentos 

sintomáticos da FOP, também, estão disponibilizados no site da IFOPA (www.ifopa.org). 

Apesar de todas as pesquisas anteriores não terem apresentado perspectivas de 

tratamento para a FOP, uma empresa norte-americana de biotecnologia, a Regeneron 

Pharmaceuticals (Tarrytown, New York), recentemente, em setembro/2015, divulgou 

informações sobre pesquisas com um medicamento capaz de inibir a formação óssea 

heterotópica (Regeneron Science to Medicine, 2015). Sabedores de que mutações no gene 

ACVR1 são a causa da FOP, pesquisadores da Regeneron Pharmaceuticals, em pesquisas com 

ratos desenvolvidos geneticamente para serem portadores de FOP, descobriram que o 

‘ligante’ ativina-A combinado com a proteína ACVR1, que em humanos sem FOP inibe 

crescimento anormal do volume de ossos na formação do esqueleto desligando a via de 

sinalização PMO, nos ratos liga esta via de sinalização, desencadeando formação óssea 

heterotópica, característica da FOP (Radke, 2015). A proteína ativina-A, fator de crescimento 

segregado pelo sistema imunológico em reação a inflamações e ferimentos, inibe o 

crescimento ósseo como um tampão, mas combinado com o gene mutado o efeito é inverso, 

ocasionando formação óssea desordenada. Após esta descoberta, foi desenvolvido um 

fármaco a partir de um anticorpo humano que, aplicado nos ratos com FOP, inibiu por seis 

semanas a formação óssea heterotópica (Firmino, 2015). Outra empresa, a Clementia 
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Pharmaceuticals (Montreal, Canadá), já testa em humanos um fármaco utilizado para 

regeneração de pulmões de enfisematosos, o palovaroteno, que em ratos com FOP inibiu a 

formação óssea. O fármaco, em 2014, na UE, foi incluído na lista dos medicamentos órfãos. 

A Clementia Pharmaceuticals, que está na fase 02 (dois) dos ensaios clínicos, incluindo 

crianças a partir de 06 (seis) anos, já anuncia a fase 03 (três) para o segundo semestre de 2016 

(Firmino, 2015). 

 

2.2.7. INTERNATIONAL FOP ASSOCIATION (IFOPA) 

 

A Associação Internacional Para FOP (International FOP Association - IFOPA) foi 

fundada pelo paciente Jeannie Peeper, em junho de 1988 para educar os doentes, médicos, e o 

público em geral sobre FOP, arrecadando fundos para fornecer uma base de pacientes para 

apoio às investigações médicas sobre FOP, além de apoiar pacientes com FOP e suas famílias, 

fornecendo uma rede de comunicação para ajudar a acabar com o isolamento que acompanha 

esta condição rara e severamente incapacitante. A partir de 2012, IFOPA, que representa 50 

(cinquenta) países, conta com 450 (quatrocentos e cinquenta) membros, sendo 150 (cento e 

cinquenta) nos EUA e 300 (trezentos) membros internacionais. Está localizada em Winter 

Springs, Flórida (Hair e Pepper, 2005). 

 

2.2.8. DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA FOP 

 

Abaixo, segue Quadro 2 com lista de países que têm pessoas portadoras de FOP e as 

respectivas quantidades de portadores, até o ano de 2016. 
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Quadro 2: Lista de países com portadores de Fibrodisplasia Ossificante Progressiva e as quantidades. 

País Nº. País Nº. País Nº. 

África do Sul 05 Dinamarca 03 Malta 01 

Alemanha 30 Egito 01 México 08 

Argentina 13 Espanha 06 Moldova 01 

Armênia 01 E.U.A. 211 Noruega 03 

Austrália 12 Estônia 01 Nova Zelândia 01 

Austrália do Sul 01 Finlândia 05 Países Baixos 07 

Áustria 01 França 14 Panamá 02 

Bangladesh 02 Grécia 02 Peru 01 

Bielorrússia 01 Guatemala 01 Polônia 15 

Bélgica 02 Hong Kong 01 Portugal 02 

Bolívia 01 Índia 08 República de Honduras 01 

Bósnia-Herzegovina 01 Indonésia 01 Romênia 01 

Brasil 83 Irã 02 Rússia 12 

Canadá 16 Irlanda 01 Sérvia 02 

Cazaquistão 01 Irlanda do Norte 02 Suécia 14 

Chile 08 Israel 04 Suíça 03 

China 03 Itália 08 Turquia 01 

Colômbia 05 Japão 06 Ucrânia 02 

Coréia do Sul 01 Líbia 01 Reino Unido 38 

Croácia 02 Macedônia 02 Uruguai 02 

Cuba 01 Malásia 01 Venezuela 05 

    TOTAL 593 

Fonte: IFOPA (2017). 
 

2.3. PRESCRIÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA TRATAMENTO DE 

DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS 

 

A prática regular de atividades físicas, comprovadamente, efetiva-se nas atenções 

primária, secundária e terciária da saúde, em associação com profilaxias ou terapias de 

doenças crônicas não transmissíveis e incapacidade funcional, tendo sido já revistos os 

principais mecanismos biológicos responsáveis por essa associação e as recomendações atuais 

para a prática de exercícios nessas situações. 

Conforme Coelho e Burini (2009) há estudos epidemiológicos comprovando a 

associação da regressão nos índices de mortalidade geral ocasionadas, em indivíduos adultos 

e idosos, por doenças cardiovasculares e a crescente prática de atividades físicas. Porém, 
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ainda tenta-se compreender como os mecanismos que canectam a atividade física à prevenção 

e às terapias destas patologias e da incapacidade funcional atuam, mas sabe-se que estão 

ligados, principalmente, à diminuição da gordura corporal, à redução da pressão arterial, à 

melhoria do perfil lipídico e dos níveis séricos de glicose, ao aumento do gasto calórico, ao 

incremento da massa e da força musculares, ao aumento da capacidade cardiorrespiratória, e à 

melhoria da flexibilidade e do equilíbrio. Deve-se considerar, no entanto, que as atividades 

físicas prescritas, em relação à quantidade e à qualidade, devem ser distintas para atender a 

objetivos distintos, ou seja, prevenção de agravos à saúde ou melhorar o condicionamento 

físico. Consensualmente, atividades aeróbias e resistidas são as mais contempladas como 

exercícios preventivos ou terapêuticos, aliadas às atividades físicas executadas nas AVDs e 

AIVDs cotidianamente, atentando-se para a distinção entre as atividades físicas como terapias 

para doenças crônicas não-trasmissíveis e aquelas adequadas ao condicionamento físico, 

considerando-se, além da patologia, tipo, frequência, intensidade e duração das atividades 

realizadas. 

 

2.3.1. PRESCRIÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA TRATAMENTO DE 

CARDIOPATIAS 

 

As cardiopatias ainda lideram as estatísticas de responsáveis pela maior quantidade de 

causas de mortes pelo mundo. 

Entre os portadores de cardiopatias, a prática de atividade física na reabilitação deve 

ser uma constante, uma vez que, segundo Petkowicz (2006), estes portadores ficam 

sedentários por longos períodos de tempo, hospitalizados ou acamados, desenvolvendo 

distúrbios metabólicos, negatividade no balanço nitrogenado e redução da massa muscular, do 

volume plasmático, do volume de ejeção e do débito cardíaco, comprometendo a função 

cardíaca. 

 Considerando, porém, que a incapacidade física pode ser uma limitação da própria 

patologia, cabe aos profissionais de saúde a orientação adequada sobre as consequências do 

esforço físico às cardiopatias, quais os limites seguros para cada doença e que atividades são 

as mais adequadas a cada caso, uma vez que por desinteresse, falta de informação ou medo, os 

pacientes não questionam sobre o assunto, limitando-se tão somente à utilização de fármacos 

e reduzindo drasticamente a qualidade de vida e a capacidade funcional. 
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 A prática regular de atividades físicas, ainda segundo Petkowicz (2006), em 

portadores de doenças crônicas, ocasiona a recuperação da perda de massa muscular e 

melhoria da resistência muscular devido ao aumento no recrutamento das fibras dos 

músculos, aumento do débito cardíaco por incremento do pico de VO2 e otimização da 

contratilidade cardíaca, contribuindo para reduzir comorbidades relacionadas à imobilidade e 

ao sedentarismo, porém, diminuição do condicionamento cardiovascular e muscular denotar 

piora clínica ou o aparecimento de nova comorbidade. 

 Albanesi Filho (1998) afirma, também, que as cardiomiopatias são responsáveis pelo 

risco de morte súbita por taquiarritmia ou bradiarritmia (40-50% dos casos) durante o 

exercício. Assim, esta prática deve ser analisada em etapa preliminar para que se decida 

indicar ou excluir do processo de reabilitação os exercícios em portadores de cardiopatia 

congênita, mas cardiopatas devem considerar a possibilidade de associação entre a terapia 

farmacológica e a terapia física como alternativa na busca de melhor reabilitação, com 

incremento das suas condições cardiovasculares e consequente melhoria de sua capacidade 

funcional e qualidade de vida.  

Para que isto seja feito com segurança, deve-se utilizar como frequência cardíaca alvo 

a frequência cardíaca máxima (FCM) do teste de esforço (60 a 80% FCM), bem como a 

escala de Escala de Borg para percepção de esforço (Petkowicz, 2006). 

 

2.3.2. PRESCRIÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA TRATAMENTO DE DOENÇA 

PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA (DPOC) 

 

 A DPOC, distúrbio do sistema respiratório, apresenta como causas associadas 

bronquite crônica, caracterizada por tosse prolongada e produção de muco, e enfisema, 

deterioração progressiva dos pulmões pelo uso de fumo. Não há cura, mas há tratamento 

eficaz. 

 Por não ser uma patologia exclusivamente pulmonar, uma vez que causa inflamações 

na corrente sanguínea que induzem a liberação de mediadores inflamatórios que enfraquecem 

a musculatura, ocasiona gradativa redução de força muscular, além de insuficiência 

respiratória, contribuindo para que o portador, cada vez, mais opte pelo sedentarismo. Neste 

caso, de acordo com António et al. (2010), a prática de exercícios físicos poderá melhorar 

capacidade aeróbica, força, flexibilidade corporal e coordenação motora em portadores destas 

patologias. Mas existem cuidados a serem considerados com a mecânica pulmonar deficiente, 
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com as alterações nas trocas gasosas puomonares, com a insuficiência vascular pulmonar e 

com a disfunção muscular esquelética, objetivando-se diminuir a tolerância ao exercício nos 

portadores de DPOC. 

 Estudos de António et al. (2010) evidenciam que a deficiência da mecânica pulmonar 

é devido à resistência das vias aéreas superiores e da hiperinsuflação (air trapping) que 

crisam uma desvantagem mecânica para o diafragma. Em alguns portadores de DPOC 

ocorrem alteração na relação ventilação/perfusão, hipoxemia durante exercício e hipercapnia 

devido a alterações nas trocas gasosas nos pulmões. Ocorre, também, uma destruição alveolar 

e vascular causada por insuficiência vascular pulmonar, causando uma hipertensão pulmonar 

e insuficiência ventricular direita. A desnutrição nestes portadores, ainda, resulta numa 

disfunção muscular esquelética, na redução dos níveis de hormonas anabolizantes, na 

necessidade de uso de corticóides, em miopatia esquelética primária, além de outras 

disfunções neuromusculares. 

A prática regular de atividades físicas, ainda, melhora o condicionamento físico do 

praticante portador de DPOC, diminuindo crises de broncoespasmo durante os exercícios. 

 A prevenção pode ainda ser feita com adequação e supervisão de um programa de 

exercícios físicos que seja desenvolvido, preferencialmente em ambiente coberto, com 

condições climáticas satisfatórias, ou seja, umidade do ar entre 60% e 70% e temperatura 

entre 24ºC e 30ºC, evitando-se poeira e fumaça; os exercícios físicos devem ser precedidos de 

aquecimento adequado e prolongado e estarem de acordo com o condicionamento físico do 

praticante, devendo ser controladas a duração e a intensidade do esforço conforme a 

gravidade da patologia, com exercícios respiratórios acompanhados por fisioterapeuta, 

evitando ao máximo a respiração oral e atividades durante crises, podendo ser utilizados 

medicamentos que previnam broncoespasmos induzidos pelos exercícios, desde que prescritos 

por médico especialista; devem ser respeitados os períodos de relaxamento e de recuperação 

pós-exercícios, contudo devendo suspender os exercícios caso apareça sibilação ou caso se 

estabeleça fadiga intensa. 

 Aliando-se prática de atividades físicas aos cuidados adequados, o portador de DPOC, 

certamente, obterá uma melhor funcionalidade, pois, de acordo com a BVS (2017), a melhora 

da capacidade para a realização de exercícios físicos e da qualidade de vida pode ser atingida 

inserindo-se pacientes com DPOC que apresentem dispneia associada à baixa tolerância ao 

exercício ou restrição para atividades diárias, aqueles cuja pontuação na escala de dispneia do 

Medical Research Council seja > 3, em programa de reabilitação pulmonar, contendo 
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atividades educativas e plano de autocuidado associados a exercícios físicos que promovam 

um recondicionamento cardiovascular, a exercícios resistidos para membros superiores 

(MMSS) e membros inferiores (MMII), e a exercícios de resistência. Além da qualidade de 

vida, presumem-se reduções de morbimortalidade, de absenteísmo ao trabalho e de utilização 

dos serviços públicos de saúde. 

 

2.4. PRESCRIÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA TRATAMENTO DE 

DOENÇAS RARAS (DRs) 

 

 Face à pequena prevalência que as DRs apresentam mundialmente, com a quantidade 

de portadores variando de algumas dezenas a centenas em todo o globo, não se identificam na 

literatura programas de atividades físicas relacionadas, salvo aqueles que são direcionados, 

principalmente, às consequências cardiovasculares, respiratórias e ósteomusculares causadas 

por estas patologias. 

 

2.4.1. PRESCRIÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA TRATAMENTO DA 

FIBRODISPLASIA OSSIFICANTE PROGRESSIVA (FOP) 

 

Portadores de FOP não podem estar envolvidos com uma variedade considerável de 

exercícios físicos face sua condição minimizada de mobilidade, o que põe em risco, inclusive, 

a sua segurança devido a riscos de traumas que podem acarretar novas calcificações ósseas ou 

incapacidade permanente. 

De acordo com Palhares e Leme (2001), uma atividade física considerada mais 

adequada aos portadores de FOP é a natação, mesmo com algumas limitações, pois o paciente 

pode se adequar com os movimentos que lhe sobram, tendo assim uma forma de realizar 

exercícios físicos sem as lesões oriundas de impactos ou de traumas diretos. Kaplan (2005) 

relatou, também, que a natação em água morna ocasiona uma sensação agradável durante os 

surtos, pois melhora o desconforto dos pacientes, principalmente com uma hidromassagem 

suave. 

A hidroginástica pode, entretanto, ser uma opção considerável, uma vez que, como 

terapia aquática, pode oferecer benefícios exclusivos para portadores de FOP, pois sendo 

realizada em meio líquido, a flutuabilidade na água permite um desempenho mais ativo de 

amplitude de movimentos, proporcionando uma boa circulação e execução de exercícios 
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resistidos com menos estresse biomecânico, em um ambiente seguro e de baixo impacto 

(Levy et al., 2005), além de funcionar como uma terapia reabilitadora na busca pelo 

fortalecimento de musculatura atrofiada, pela melhoria da cinestesia voluntária e consciente, e 

pelo incremento na amplitude das articulações diartrósicas ainda não imobilizadas totalmente. 
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3. ESTUDOS EMPÍRICOS 
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3.1. ESTUDO 1 

 

Prática Regular de Hidroginástica e Alterações Cardiovasculares e Hematológicas em 

Portadora de Fibrodisplasia Ossificante Progressiva 

Um Estudo de Caso Único 
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Introdução 
As cardiopatias lideram as estatísticas de responsáveis pela maior quantidade de 

causas de mortes no mundo e, enquanto não ocasionam óbitos, diminuem expressivamente a 

qualidade de vida de seus portadores (Albanesi Filho, 1998). Como as cardiopatias podem 

restringir ou comprometer totalmente a capacidade de realização das atividades de vida diária, 

a adoção de métodos que fortaleçam indivíduos sedentários se torna condição indispensável à 

vida, saúde e bem estar geral da população. O envelhecimento tende a agravar as cardiopatias. 

Em algumas doenças raras, como a Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP), as 

cardiopatias estão também presentes, e o seu agravamento com a idade é uma realidade. A 

FOP é uma desordem genética rara causada por um alelo autossômico dominante de 

expressividade variável, mas penetrância completa, no cromossomo 2q23-24, ocasionando a 

transformação de células endoteliais em células tronco mesenquimatosas e, em seguida, em 

ossos, há nos portadores uma abreviação da expectativa de vida em décadas, com o óbito 

ocorrendo por volta dos 45 (quarenta e cinco) anos (Kaplan et al., 2005), com pelo menos 

90% dos portadores de FOP morrendo de insuficiências cardíacas, insuficiências respiratórias 

ou traumatismos cranianos por quedas. 

Entre os portadores de cardiopatias, a prática de atividade física na reabilitação deve 

ser uma constante, uma vez que, segundo Petkowicz (2006), estes portadores ficam 

sedentários por longos períodos de tempo, hospitalizados ou acamados, desenvolvendo 

distúrbios metabólicos, negatividade no balanço nitrogenado e redução da massa muscular, do 

volume plasmático, do volume de ejeção e do débito cardíaco, comprometendo a função 

cardíaca. 

 Considerando, porém, que a incapacidade física pode ser uma limitação da própria 

patologia, cabe aos profissionais de saúde a orientação adequada sobre as consequências do 

esforço físico às cardiopatias, quais os limites seguros para cada doença e que atividades são 

as mais adequadas a cada caso, uma vez que por desinteresse, falta de informação ou medo, os 

pacientes não questionam sobre o assunto, limitando-se tão somente à utilização de fármacos 

e reduzindo drasticamente a qualidade de vida e a capacidade funcional. 

 Ainda, segundo Petkowicz (2006), a prática regular de atividades físicas, em 

portadores de doenças crônicas, ocasiona a recuperação da perda de massa muscular e 

melhoria da resistência muscular devido ao aumento no recrutamento das fibras dos 

músculos, aumento do débito cardíaco por incremento do pico de VO2 e otimização da 

contratilidade cardíaca, contribuindo para reduzir comorbidades relacionadas à imobilidade e 
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ao sedentarismo, porém, diminuição do condicionamento cardiovascular e muscular denotar 

piora clínica ou o aparecimento de nova comorbidade. 

 Albanesi Filho (1998) afirma, também, que as cardiomiopatias são responsáveis pelo 

risco de morte súbita por taquiarritmia ou bradiarritmia (40-50% dos casos) durante o 

exercício. Assim, esta prática deve ser analisada em etapa preliminar para que se decida 

indicar ou excluir do processo de reabilitação os exercícios em portadores de cardiopatia 

congênita, mas cardiopatas devem considerar a possibilidade de associação entre a terapia 

farmacológica e a terapia física como alternativa na busca de melhor reabilitação, com 

incremento das suas condições cardiovasculares e consequente melhoria de sua capacidade 

funcional e qualidade de vida.  

Para que isto seja feito com segurança, deve-se utilizar como frequência cardíaca alvo 

a frequência cardíaca máxima (FCM) do teste de esforço (60 a 80% FCM), bem como a 

escala de Escala de Borg para percepção de esforço (Petkowicz, 2006). 

 Outra preocupação é a hipertensão arterial (HA), um dos principais fatores de risco 

para as altas taxas de mortalidade e morbidade por doenças cardiovasculares (Mendes et al., 

2014). 

Já são bastante conhecidos os mecanismos que envolvem os pressorreceptores arteriais 

exercendo controle refinado sobre a pressão arterial a cada batimento cardíaco. De acordo 

com Negrão e Rondon (2001), em episódios de picos hipertensivos, os nervos aferentes 

constitutivos do sistema barorreflexo sofrem estimulação, se projetando no núcleo trato 

solitário, o que ocasiona uma bradicardia reflexa e uma vasodilatação periférica. Em situações 

hipotensivas, diminui a estimulação dessas aferências sobre o núcleo trato solitário, o que 

ocasiona uma taquicardia reflexa e uma vasoconstrição periférica para normalizar a pressão 

arterial. 

Desta forma, era de se esperar que, durante a prática de atividades físicas, estes 

mecanismos desencadeassem bradicardia reflexa para induzir uma hipotensão arterial, mas 

não é o que ocorre, demonstrando que há atividade dos pressorreceptores durante a prática de 

exercícios.  

 Outros estudos de Negrão e Rondon (2001) em ratos e em humanos demonstraram que 

o exercício físico de baixa intensidade, variando de 50% a 55% do consumo de oxigênio de 

pico, atenua a hipertensão arterial em ratos hipertensos espontaneamente e em humanos 

hipertensos, porém, a intensidade do exercício deve ser de baixa intensidade para que se possa 

atingir os efeitos hipotensores almejados. 
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 Por outro lado, pesquisas de Mendes et al. (2014) demonstraram que uma única sessão 

de um programa de exercícios, combinando step e aeróbica, e programa de exercícios 

resistidos foram eficazes para proporcionar a indução significativa de hipotensão pós-

exercício em mulheres adultas saudáveis, especialmente através da redução da pressão arterial 

sistêmica, e que este tipo de intervenção de exercício de baixo custo parece ter intensidade 

suficiente para a saúde cardiovascular e sua prática regular pode desempenhar um papel 

importante na prevenção da HA e na promoção da saúde da comunidade. 

 Considerando-se, portanto, algumas doenças raras que apresentam como sintomas o 

comprometimento de algumas variáveis fisiológicas, se forem aliados aos tratamentos 

farmacológicos e terapêuticos a prática regular de exercícios físicos, é bastante provável que 

estas variáveis possam sofrer alterações significativas a ponto de proporcionarem uma melhor 

qualidade de vida aos seus portadores. Porém, inicialmente devem-se identificar as variáveis 

pertinentes e as condições destes portadores para a realização de exercícios físicos, o que 

torna cada caso um estudo em particular, uma vez que algumas doenças, a exemplo da FOP, 

também causam comprometimentos no aparelho locomotor, causando incapacidade física 

parcial ou total. 

 Neste estudo, foi elaborado e aplicado um programa de prática regular de sessões de 

hidroginástica já que, de acordo com Levy et al. (2005), isto pode oferecer benefícios 

exclusivos para portadores de FOP, estimando-se conseguir melhores resultados na avaliação 

e mensuração de variáveis fisiológicas cardiovasculares e hematológicas, na tentativa de 

minimizar as consequências desta patologia, visto que, até o presente momento, não se 

identificaram na literatura específica pesquisas apresentando esta possibilidade. 

Assim, pretendeu-se averiguar se a aplicação monitorada de um programa de 

exercícios físicos de hidroginástica numa mulher com FOP se traduz em algum tipo de 

melhoria funcional cardiovascular e hematológica. 

Especificamente, objetivou-se identificar os efeitos de um programa de exercícios 

físicos composto por sessões de hidroginástica na pressão arterial, na frequência cardíaca, 

com teste da hiperventilação em repouso, através de registros de ecocardiograma e 

eletrocardiograma, e nas taxas séricas de glicemia, triglicerídeos e proteína C-reativa (PCR). 

Metodologia 

Caracterização da Participante 

A participante deste estudo é caucasiana, nascida a termo sem intercorrências, em 

1979. Teve sua primeira infância, aparentemente, normal quando em 1985, aos 06 (seis) anos, 
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por ocasião da aplicação de uma vacina intramuscular contra varíola, tendo sido utilizada 

técnica com uso de seringa automática tipo pistola injetora, a patologia se manifestou. Após 

alguns dias, manifestaram-se febre, dores nos ouvidos, lesões no couro cabeludo, além de 

áreas ruborescidas e edemaciadas por várias partes do corpo. Após regressão dos edemas, 

formaram-se as primeiras calcificações. Verificaram-se, também, uma atrofia progressiva e 

sensível perda de mobilidade no braço esquerdo, aonde, anteriormente, se manifestou a 

protuberância. Com o passar do tempo, a atrofia do braço se agravou, ocasionando uma 

inclinação da região cervical para o lado esquerdo. 

Em 1995, aos 16 (dezesseis) anos, a patologia passou a lhe afetar a coluna vertebral e, 

em seguida, os MMII. As articulações foram-se imobilizando gradativamente e os MMII 

enrijeceram e não mais flexionavam. As limitações se agravaram e se manifestavam 

dificuldades para sentar. Os tendões dos pés atrofiaram e passou a necessitar de uso de 

sandálias com desníveis de 12,5 cm em ambos os lados para correção da postura, já que seus 

pés ficaram em hiperextensão constante. Em 1996, com 17 (dezessete) anos, já não erguia os 

membros superiores, tendões dos pés atrofiaram ainda mais, permanecendo sempre nas pontas 

dos pés, além de ter sua coluna vertebral calcificada, impedindo-a de flexionar o tronco e se 

sentar. 

Ao final da primeira quinzena do mês de abril de 2011, foi atendida por médico 

neurologista, em outra cidade do interior do seu Estado, distante 50 km de seu povoado. 

Ainda não conseguindo diagnóstico, foi solicitada pelo médico a comparecer, novamente, à 

cidade a 130 km para anamnese mais detalhada. Retornou àquela cidade ao final do mês de 

abril, sendo atendida em hospital filantrópico, tendo sido internada na tarde daquela sexta-

feira. No mesmo dia, às 18h00, foi submetida a uma anamnese pelo médico neurologista 

acompanhado de um grupo de acadêmicos residentes do Curso de Medicina de um campus de 

universidade federal daquela cidade. No dia seguinte, foi submetida a exames de sangue e 13 

(treze) raios-X em diversas posições. Seguiu internada e no início do mês de maio de 2011, às 

18h00, sua patologia foi diagnosticada como sendo Fibrofisplasia Ossificante Progressiva – 

FOP, irreversível e, até então, sem terapias ou prognóstico de cura. 

Atualmente, contando com 38 (trinta e oito) anos de idade cronológica (ver Figura 1), 

ainda reside no mesmo distrito (povoado) de uma cidade do interior do Estado, aonde nasceu. 
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Figura 1: Voluntária portadora de Fibrodisplasia Ossificante Progressiva. Visões posterior, anterior e lateral 
esquerda mostrando as ossificações heterotópicas na coluna vertebral, cintura escapular, tórax, pelve, membros 
superiores e membros inferiores. 
 

Procedimentos 

 Inicialmente, em pesquisa na internet, buscando-se doenças raras que, por acaso, 

houvesse em nossa região, encontrou-se esta portadora. Após um breve estudo sobre a 

patologia, fez-se um contato prévio com a portadora e se agendou um encontro presencial 

para a primeira abordagem sobre seu interesse e disponibilidade de participar de uma pesquisa 

inovadora e inédita para sua patologia, havendo interesse da parte dela. 

Em seguida, fizeram-se contatos, através de e-mail, com profissional de Educação 

Física, fisioterapeuta, médico cardiologista, terapeuta ocupacional e pneumologista, 

convidando-os para reunião sobre o projeto de pesquisa e para comporem o grupo 

multiprofissional de acompanhamento àquela portadora. Em seguida, submeteu-se o projeto 

de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Estadual 

Vale do Acaraú – UVA em Sobral-Ceará-Brasil, de acordo com Resolução nº. 466, de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, obtendo-se parecer de aprovação. Fez-se 

novo contato com a portadora para esclarecimentos sobre a intenção e os objetivos da 

pesquisa, para dirimir quaisquer dúvidas e responder a quaisquer indagações, seguindo-se, 

então, da Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 

participação em pesquisa pela, agora, voluntária, após todos os esclarecimentos. 

Avaliação Multidimensional 

A Avaliação Multidimensional foi aplicada para se determinar o nível de cognição, 

atenção, interpretação, compreensão e memória da voluntária, a fim de que conseguisse 

entender, compreender e seguir às orientações durante todo o desenvolvimento da pesquisa, 

principalmente, na execução do programa de exercícios de hidroginástica elaborado. 
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Utilizou-se o Questionário do Protocolo de Avaliação Multidimensional validado a 

partir de estudos de Bertolucci et al. (1994) e validado no Brasil por Bertolucci et al. (2003), 

de Sunderland et al. (1989) e validado no Brasil por Atalaia-Silva e Lourenço (2008), de 

Morris et al. (1989) e validado no Brasil por Brucki et al. (1997), de Lawton e Brody (1969) e 

validado no Brasil por Santos e Virtuoso Jr. (2008), de Mahoney e Barthel (1965) e validado 

no Brasil por Araújo e Ceolim (2007), com indagações básicas inquirindo sobre a qualidade 

de execução das AVDs, de acordo com indicações de Ghiglione e Matalon (2001). A 

caracterização das condições multidimensionais foi feita em janeiro/2014, por uma terapeuta 

ocupacional, através da aplicação do protocolo específico que consistiu em um questionário 

composto por 04 (quatro) partes. A primeira coletou informações sobre a identificação da 

voluntária; a segunda, sobre a queixa principal detalhada pela voluntária; a terceira realizou 

uma revisão dos sistemas fisiológicos principais (órgãos dos sentidos, pele e anexos, sistemas 

digestório, respiratório, nervoso, aparelho musculoesquelético e cavidade oral); a terceira 

procedeu com uma avaliação da funcionalidade global, averiguando sobre AVDs básicas, 

atividades instrumentais de vida diárias (AIVDs) (Lipschitz, 1994), mobilidade, cognição 

(Sunderland et al., 1989), humor, comportamento (Reisberg et al., 1996) e nutrição (Lipschitz, 

1994); a quarta investigou a história pessoal atual e pregressa da voluntária; e a sexta fez uma 

avaliação sócio familiar. 

Avaliação Cardiovascular e Hematológica 

Caracterização das condições cardiovasculares e hematológicas ocorreu em 

janeiro/2014 e em julho/2014, com acompanhamento de um médico cardiologista. Fez-se um 

ECC em repouso, com a voluntária na posição deitada, com registros da medida de pressão 

arterial (PA) e da frequência cardíaca (FC); em seguida, teste da hiperventilação em repouso, 

na posição deitada com registros do ECG, medidas da PA e FC ao final deste, de acordo com 

II Diretrizes em Cardiogeriatria da Sociedade Brasileira de Cardiologia (Gravina et al., 2010). 

As taxas séricas de glicemia, triglicerídeos e proteína C-reativa foram verificadas por exames 

laboratoriais de análises sanguíneas, em janeiro/2014 e em julho/2014, com acompanhamento 

de um médico cardiologista, a cada episódio de determinação. 

Programa de Hidroginástica 

O programa de exercícios físicos de hidroginástica foi implementado com participação 

de profissional de fisioterapia e desenvolvido com acompanhamento de um profissional de 

Educação Física, cuja quantidade de sessões e duração de cada sessão foi determinada após 
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análises dos resultados das anamneses iniciais, além da administração do princípio da 

sobrecarga que dependeu da evolução/involução das condições da voluntária. 

Foram estabelecidas e realizadas 03 (três) sessões semanais, às 2ªs., 4ªs. e 6ªs. feiras, 

no horário de 10h00 às 11h00 (horário de Brasília-DF-Brasil), tendo sido iniciadas em 10 de 

fevereiro de 2014 e encerradas em 27 de agosto de 2014, num total de 50 (cinquenta) sessões, 

com duração de 50 (cinquenta) minutos cada sessão. Destes, 10 (dez) minutos de aquecimento 

com deslocamentos; 30 (trinta) minutos de exercícios localizados, assim distribuídos: 

(a) exercícios dinâmicos para membros superiores; 

(b) exercícios dinâmicos para membros inferiores; 

(c) exercícios de respiração. 

e 10 (dez) minutos de volta à calma. Foram executadas 02 (duas) séries com repetições que 

variaram de 05 (cinco) a 20 (vinte) para cada exercício, com 01 (um) minuto de intervalo 

entre cada série. 

Nos exercícios dinâmicos, em decúbito dorsal, foram realizadas abdução e adução das 

pernas, movimentos circulares com as pernas, flexões e extensões dos joelhos, bem como 

pernadas em extensão (ver Figura 2); realizou abdução/adução de ombros e pernas, 

simultaneamente, em movimentos combinados (ver Figura 2); todos os movimentos tiveram 

duração aproximada de 01 (um) minuto. 

 

                       
Figura 2: Voluntária executando movimentos com                              Figura 3: Voluntária executando adução/ab  
os membros inferiores.                             dução e flexão/extensão de ombros e cami- 

           nhadas na água. 
 

Em posição de bípede, com o corpo imerso até à região torácica, realizou exercícios de 

abdução/adução horizontal e flexão/extensão de ombros, executando 05 (cinco) repetições, 

sempre que fez abdução e flexão fez uma inspiração e durante adução e extensão fez uma 

expiração (ver Figura 3); a cada semana, foram sendo acrescidas 02 (duas) repetições. 
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Também, foram feitas caminhadas em volta da piscina nas diferentes direções (ver Figura 3); 

após cada período de um mês, solicitou-se à voluntária caminhar com passos gradativamente 

mais longos. 

Em posição estática de bípede, com o corpo imerso até o tórax, a voluntária executou 

sopros expiratórios, após uma inspiração forçada, executando 05 (cinco) repetições; a cada 

semana, foram aumentadas as repetições, acrescentando-se mais 02 (duas) repetições, de 

acordo com a condição da voluntária. Com cânulas de tamanhos diferentes e bolas de tênis de 

mesa, executou sopros expiratórios com e sem as bolas de tênis, iniciando com a cânula 

menor e, aos poucos, se aumentou o seu tamanho, executando 05 (cinco) repetições (ver 

Figura 4); a cada semana, foram aumentadas as repetições, acrescentando-se mais 02 (duas) 

repetições, de acordo com a condição da voluntária. 

Realizou imersão da cabeça na água, tendo apoio nos ombros, empurrados para baixo 

quando necessário, realizando uma inspiração pelo nariz e, ao mergulhar, fazendo bolhas pelo 

nariz, durante a expiração, executando 05 (cinco) repetições, tendo sido, a cada semana, 

aumentadas 02 (duas) imersões (ver Figura 5). 

 

                                
Figura 4: Voluntária executando mo-             Figura 5: Voluntária executando imersões da cabeça 
vimentos expiratórios.               na água. 
 

Resultados 

 No Quadro 1, estão descritos os resultados obtidos na avaliação das condições 

multifuncionais da voluntária portadora de FOP. 
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Quadro 1: Resultados das condições multidimensionais de janeiro/2014. 

Nome do Teste Pontuação em 20/01/14 
1. Mini exame do estado mental (Bertolucci et al.,1994) – 30 pontos. 
Validado no Brasil por Bertolucci et al. (2003). 22 

2. Teste do desenho do relógio (Sunderland et al.,1989) – 10 pontos. 
Validado no Brasil por Atalaia-Silva e Lourenço (2008). 09 

3. Fluência verbal – A (13) F (13). 
Validado no Brasil por Brucki et al. (1997). A (10) F (11) 

4. Teste lista palavras CERAD (Morris et al., 1989) – 10 pontos. 
Validado no Brasil por Brucki et al. (1997). 1ª. (04) 2ª. (06) 3ª. (06) Ev 5’(07) 

5. Avaliação de AIVDs (Lawton e Brody, 1969). 
Validado no Brasil por Santos e Virtuoso Jr. (2008). Dependência parcial 

6. Avaliação de AVDs (Mahoney e Barthel, 1965). 
Validado no Brasil por Araújo e Ceolim (2007). Dependência parcial 

7. Avaliação do comportamento (adaptação da escala Behavioural 
Pathology in Alzheimer’s Disease - BEHAVE-AD) – 0 a 75 pontos. 00 (sintomas ausentes) 

Legenda: AIVDs – atividades instrumentais de vida diária; AVDs – atividades de vida diária. 

 

A voluntária apresentou adequada aparência física quanto aos cuidados básicos de 

higiene, mostrando-se vaidosa, comunicativa e otimista quanto ao seu prognóstico. Os 

resultados coletados nos protocolos 01 (um), 03 (três) e 04 (quatro) mostraram pontuações 

inferiores para sua idade cronológica, evocando um baixo limiar na atenção e concentração, 

provocando déficits de memória. Revelou dependência parcial nas AIVDs e AVDs, 

nomeadamente nas tarefas de higiene (banho), vestir e locomoção. Em relação à avaliação do 

comportamento (protocolo 07), apesar de a voluntária apresentar idade cronológica jovem, 

sua idade pulmonar se refere a uma pessoa com 65 anos, o que poderia contribuir para o 

aparecimento precoce de sintomas da Doença de Alzheimer, o que não foi detectado. Os 

resultados denotaram níveis de cognição, atenção, interpretação, compreensão e memória 

suficientes para atender aos comandos solicitados para a realização adequada dos protocolos 

propostos. 

 Na Tabela 1, estão descritos os resultados obtidos da avaliação cardiovascular, antes 

(janeiro/2014) e após a aplicação do programa de hidroginástica (julho/2014). 

Em relação às condições cardiovasculares, em janeiro/2014 apresentou valores 

considerados normais para a população em geral nas variáveis diâmetro da raiz da artéria 

aorta, átrio esquerdo, diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, diâmetro sistólico final 

do ventrículo esquerdo, relação átrio esquerdo/artéria aorta, fração de ejeção, relação 

septo/parede posterior do ventrículo esquerdo, volume diastólico final e volume sistólico; 

apresentou valores mais elevados do que o normal nas variáveis diâmetro do ventrículo 

direito e relação volume/massa, e inferiores nas variáveis espessura diastólica do septo, 
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espessura diastólica da parede posterior do ventrículo esquerdo, massa do ventrículo esquerdo 

e volume sistólico final. 

Após a aplicação do programa de hidroginástica, verificou-se que a massa do 

ventrículo esquerdo e o volume sistólico final aumentaram para valores considerados normais 

na população em geral. A relação volume/massa distanciou-se, ainda mais, dos valores 

considerados normais. 

Relativamente aos efeitos do programa de hidroginástica nas variáveis 

cardiovasculares, os resultados obtidos revelam um aumento do diâmetro diastólico final do 

ventrículo esquerdo (24%), do diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo (40%), da 

massa do ventrículo esquerdo (47,8%), do volume diastólico final (67,6%), do volume 

sistólico (54,1%), da relação massa/volume (30,1%) e do volume sistólico final (130,8%). 

Foram observados declínios da fração de ejeção (8,4%) e do percentual de encurtamento da 

cavidade (11,7%). Não foram constatadas diferenças entre os momentos pré e pós-programa 

de hidroginástica nas restantes variáveis. 

 
Tabela 1: Relação ecocardiograma/eletrocardiograma com os resultados e o comparativo pré-teste/pós-teste entre 
as condições cardiovasculares e as funções ventriculares de janeiro/2014 e julho/2014. 

Variável 
Valores padrão 

(VP)* Jan./2014 
Diferença 

VP Jul./2014 
Diferença 

VP 
Diferença 
jan./jul.14 

AA diâmetro da raiz 20 a 37 mm 27 mm = 27 mm = = 
AE 20 a 40 mm 26 mm = 26 mm = = 
Diâmetro VD 07 a 26 mm 30 mm +15% 30 mm +15% = 
Diâmetro diastólico final VE 35 a 56 mm 41 mm = 51 mm = +24,4% 
Diâmetro sistólico final VE 25 a 40 mm 20 mm = 28 mm = +40,0% 
Espessura diastólica septo 07 a 11 mm 5 mm -28,5% 5 mm -28,5% = 
Espessura diastólica PPVE 07 a 11 mm 5 mm -28,5% 5 mm -28,5% = 
Relação AE/AA 1,0 + 0,5 0,96 = 0,96 = = 
Fração de ejeção > 58% 83% = 76% = -8,4% 
Massa VE 94 a 276 g 67g -28,7% 99 g = +47,8% 
Relação massa/superfície corporal X 37,07 g/m2 x 54,86 g/m2 x +48% 
Percentual encurtamento cavidade X 51% x 45% x -11,7% 
Relação septo/PPVE < 1,3 1,0 = 1,0 = = 
Volume diastólico final 73 a 156 ml 74 ml = 124 ml = +67,6% 
Volume sistólico 54 a 99 ml 61 ml = 94 ml = +54,1% 
Relação volume/massa 0,45 a 0,90 ml/g 1,03 ml/g +14,5% 1,34 ml/g +49% +30,1% 
Volume sistólico final 18 a 57 ml 13 ml -38,5% 30 ml = +130,8% 

Legenda: AA – artéria aorta; AE – átrio esquerdo; VD – ventrículo direito; VE – ventrículo esquerdo; PPVE – 
parede posterior do ventrículo esquerdo. 
(*) De acordo com Gravina et al. (2010). 
 

Na Tabela 2 estão apresentados os resultados das taxas séricas de glicemia, 

triglicerídeos e PCR. 
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Tabela 2: Resultados e o comparativo pré-teste/pós-teste da glicemia, triglicerídeos e proteína C-reativa de 
janeiro/2014 e julho/2014. 
 

 
Variáveis 

Valores 
padrão (VP)* Jan./2014 

Diferença 
VP Jul./2014 

Diferença 
VP 

Diferença 
jan./jul.14 

Glicemia 60 a 99 mg/dL 77,81 mg/dL = 67,15 mg/dL = -13,7% 
Triglicerídeos <150 mg/dL 36,98 mg/dL = 50,54 mg/dL = +36,7% 

PCR <6 mg/dL 1,60 mg/L = 4,00 mg/L = +150% 
(*) De acordo com V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção de Aterosclerose (Xavier et al., 2013). 

 

Todas as variáveis analisadas se apresentaram dentro dos valores padrão, em 

janeiro/2014, de acordo com a V Diretriz Brasileira de Dislipidemias e Prevenção de 

Aterosclerose (Xavier et al., 2013). Em julho/2014, glicemia (-13,7%) reduziu, mas 

triglicerídeos (+36,7%) e PCR (+150%) aumentaram. 

Discussão 

Nas condições cardiovasculares, após a aplicação da hidroginástica, comparados os 

resultados pré-teste com os pós-teste, verificou-se que a voluntária apresentou parâmetros 

estruturais da artéria aorta, átrio esquerdo, diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, 

diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo, relação átrio esquerdo/artéria aorta, fração 

de ejeção, relação septo/parede posterior do ventrículo esquerdo, volume diastólico final e 

volume sistólico dentro das variações padrão previstas pela Sociedade Brasileira de 

Cardiologia (Gravina et al., 2010), embora tenha havido uma diminuição nos valores do pré-

teste para o pós-teste da fração de ejeção e do percentual de encurtamento da cavidade que 

levanta um questionamento sobre que fator poderá ter ocasionado estas variações negativas. 

O diâmetro do ventrículo direito estava e permaneceu aumentado em 15% acima dos 

padrões. Os diâmetros diastólico e sistólico final do ventrículo esquerdo, apesar de nos 

resultados pré-teste e pós-teste terem permanecido dentro das variações padrão estabelecidas 

pela Sociedade Brasileira de Cardiologia (Gravina et al., 2010), sofreram incrementos entre 

o pré-teste e o pós-teste na ordem de 24,4% e 40%, respectivamente, bem como a massa do 

ventrículo esquerdo, que estava no pré-teste 28,7% abaixo das variações padrão, no pós-

teste indicou incremento na ordem de 47,8%, atingindo valor corresponde ao das variações 

padrão. O incremento da massa do ventrículo esquerdo (47,8%) não correspondeu ao 

incremento da massa muscular (0,3%); estes resultados, associados à redução de 8,4% na 

fração de ejeção, podem denotar que houve uma hipertrofia cardíaca, especificamente no 

ventrículo esquerdo, bem superior ao incremento de massa muscular estriada esquelética. 
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 Analisando-se, ainda, a relação massa/superfície corporal, verificou-se que, do pré-

teste ao pós-teste, esta variável sofreu incremento na ordem de 48%, e relação volume/massa 

que, mesmo no pré-teste já apresentando valor 14,5% acima dos padrões e no pós-teste 49% 

também acima, ainda sofreu incremento, do pré-teste ao pós-teste, da ordem de 30,1%. 

 Do pré-teste ao pós-teste, o volume diastólico final sofreu incremento de 67,6% e 

volume sistólico de 54,1%, contrapondo-se à insuficiência cardíaca, além de espessura 

diastólica de o septo ter-se apresentado durante todo o processo com valores 28,5% abaixo 

dos padrões não corroborando com o espessamento da parede posterior do ventrículo 

esquerdo previsto como consequência de cardiomiopatias. Porém, do pré-teste ao pós-teste, 

verificou-se um incremento na massa do ventrículo esquerdo de 47,8% e a redução na fração 

de ejeção de 8,4%, principal parâmetro de função cardíaca. Recorrendo-se às Diretrizes das 

Indicações de Ecocardiografia, verificou-se que cardiopatas que apresentam massa ventricular 

normal podem sofrer um remodelamento concêntrico ou geometria normal, ao passo que 

cardiopatas com incremento desta massa possuem hipertrofia concêntrica ou excêntrica 

(Diretrizes, 2009), o que indica que estes resultados podem não implicar em cardiopatias ou 

insuficiência cardíaca. Como a fração de ejeção é calculada pela diferença encontrada entre o 

volume ventricular diastólico e o volume ventricular sistólico (volume ejetado por sístole) 

dividida pelo volume diastólico (Diretrizes, 2009), a redução nesta variável pode ser devida 

aos incrementos desproporcionais dos volumes diastólicos (x) e sistólicos (1,9x) entre o pré-

teste e o pós-teste. Os resultados obtidos revelam que o aumento do volume diastólico e o 

aumento do volume sistólico final da voluntária foram desproporcionais resultando numa 

diminuição da fração de ejeção e perda de função cardíaca. Os exercícios utilizados nas 

sessões de hidroginástica provocaram uma perda de função cardíaca. A análise dos exercícios 

utilizados sugere que os exercícios respiratórios realizados com cânulas progressivamente 

maiores deverão ter ocasionado um aumento da pressão intratorácica, diminuição do retorno 

venoso e aumento da pressão arterial, tal como ocorre na manobra de Valssalva. Assim, 

recomenda-se a não utilização deste tipo de exercícios e uma monitorização dos efeitos do 

exercício na função cardíaca em períodos mais reduzidos, a fim de se poder identificar o tipo 

de exercício que traz mais beneficios e o que deverá ser evitado. 

 Analisando-se os resultados, valores de algumas variáveis cardiovasculares da 

voluntária com FOP, isoladamente, estão correspondendo aos valores padrão, mas podem não 

ser considerados como positivos, visto que, combinando-se algumas destas variáveis, tais 

resultados podem indicar comprometimentos cardíacos.  Embora que, em pessoas normais, 
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alguns destes resultados podem indicar adaptações fisiológicas ao esforço pelo exercício 

físico, devem ser consideradas as especificidades da FOP e desta portadora em particular que 

estava sedentária há mais de 03 (três) décadas e já com comprometimentos 

anatomofisiológicos pulmonares pela patologia. Desta forma, a prática de hidroginástica pode 

ter interferido em algumas variáveis, causando deterioração clínica em seus resultados pós-

testes. 

Em ambas as anamneses pré-teste e pós-teste, a glicemia e os triglicerídeos, 

comparados aos valores padrão, apresentaram-se dentro de variações desejáveis, 

demonstrando que estas variáveis não sofreram, até o momento, influências da patologia. As 

alterações verificadas no pós-teste nestas variáveis não são relevante uma vez que os valores 

permanecem normais. A PCR apresentou resultado negativo, mas evidenciou um incremento 

de 150% que pode ter sido influenciada por alguma inflamação desencadeada pelo esforço 

físico na prática da hidroginástica. Como os estudos (Ridker et al., 2000) têm demonstrado 

que os resultados de PCR < 0,1 mg/dL (1,00 mg/L) denotam um risco baixo de 

desenvolvimento de patologias cardiovasculares, os resultados persistentes de PCR entre 0,1 

mg/dL (1 mg/L) e 0,3 mg/dL (3,00 mg/L) denotam um risco moderado, e  os resultados 

persistentes de PRC > 0,3 mg/dL (3,00 mg/L) denotam um elevado risco, o último resultado 

de PCR = 4,00 mg/L registrado na voluntária a põe na categoria de elevado risco para o 

desenvolvimento de cardiopatias ou cardiomiopatias. 

Conclusões 

Nas condições cardiovasculares, concluiu-se que as variáveis diâmetro da raiz da 

artéria aorta, átrio esquerdo, diâmetro do ventrículo direito, espessura diastólica do septo, 

espessura diastólica da parede posterior do ventrículo esquerdo, relação átrio direito/artéria 

aorta e relação septo/parede posterior do ventrículo esquerdo não sofreram nenhuma 

interferência da prática de exercícios de hidroginástica, permanecendo inalterados. Os 

incrementos ocasionados nas variáveis diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, 

diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo, massa do ventrículo esquerdo, relação 

massa/superfície corporal, volume diastólico final, volume sistólico, relação volume/massa e 

volume sistólico final levaram a crer que a prática dos exercícios de hidroginástica 

combinados com os exercícios respiratórios podem ter ocasionado efeito deletério em 

algumas delas; porém, diminuição dos valores das variáveis fração de ejeção e percentual de 

encurtamento da cavidade, que poderiam denotar riscos de insuficiência cardíaca, apontaram 

para uma ação prejudicial destes exercícios de hidroginástica sem, no entanto, ainda 
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ocasionarem comprometimentos para o coração da voluntária; o contraponto detectado entre 

diminuição de fração de ejeção e aumento da massa do ventrículo esquerdo, permitiram 

concluir que, se não foi diagnosticada cardiomiopatia hipertrófica, este incremento da massa 

do ventrículo esquerdo poderia estar relacionado ao esforço respiratório, semelhante à 

manobra de Valsalva, executado nos exercícios expiratórios de sopros em cânulas de 

tamanhos variados na prática da hidroginástica. 

As variáveis triglicerídeos e PCR apresentaram incrementos, fazendo-se concluir que 

hidroginástica pode ter corroborado com estes resultados considerados negativos, porém 

declínio expressivo dos níveis séricos de glicose fizeram concluir que a prática regular do 

exercício físico aeróbico pode ter corroborado positivamente para este decréscimo. 

 Conclui-se, portanto, que para melhoria de variáveis cardiovasculares e hematológicas, 

este programa de hidroginástica não é aconselhável para portadores de FOP, visto que esta 

patologia apresenta especificidades que variam de um portador a outro, sendo necessária 

construção ou adaptações de protocolos já existentes para atender a estas condições 

particulares de cada um. 

Sugerem-se novas investigações para se estabelecer um estudo mais aprofundado que, 

se possível, envolva toda a população portadora de FOP no Brasil, estimada em 70 (setenta) 

acometidos, com a aplicação inicial do protocolo de Classificação Internacional de 

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF) (OMS, 2004) e maior controle da intensidade do 

esforço despendido durante as atividades, para uma confirmação mais segura das variáveis 

fisiológicas que realmente são afetadas por esta patologia e que sofreriam alterações com 

prática regular de exercícios físicos, embora exista boa probabilidade de que número 

considerável de portadores desta DR já esteja em condições de total imobilidade ou 

imobilizados em cadeira de rodas ou leito, o que impossibilitaria o envolvimento de toda a 

população portadora de FOP. 
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3.2. ESTUDO 2 

 

Consequências da Prática Regular de Hidroginástica em Variáveis Respiratórias 
de Portadora de Fibrodisplasia Ossificante Progressiva 

Um Estudo de Caso Único 
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Introdução 
As patologias respiratórias mais comuns são as doenças restritivas e obstrutivas. As 

patologias obstrutivas são caracterizadas pela baixa razão entre a variação de volume e a 

variação de pressão, ocasionando baixa complacência ventilatória (Silverthorn, 2010). O 

surfactante alveolar é um líquido que reduz a tensão superficial, que promove a estabilidade 

alveolar e que previne a transudação de líquido nos alvéolos (Silverthorn, 2010) e sua baixa 

produção pode ser uma das causas de doenças restritivas e obstrutivas. Outras patologias 

podem também afetar a complacência não associadas ao parênquima pulmonar, como 

quaisquer circunstâncias que impeçam a amplitude do espaço torácico, tais como obesidade, 

paralisias da musculatura do tórax, doenças autoimunes que destruam os receptores 

colinérgicos e problemas de natureza óssea (Silva e Bromerschenckel, 2013), como ocorre na 

fibrodisplasia ossificante progressiva (FOP). 

A FOP é uma desordem genética rara causada por um alelo autossômico dominante de 

expressividade variável, mas penetrância completa, no cromossomo 2q23-24. Na maioria dos 

casos, é ocasionada por mutação espontânea nos gametas no gene ACVR1, também 

conhecido como Receptor Tipo I de Activina A (activin-like kinase 2 - ALK-2), responsável 

pela doença, no caminho da sinalização da proteína osteomorfogênica (Paim et al., 2003). A 

consequência se manifesta com células endoteliais se transformando em células tronco 

mesenquimatosas e, então, em ossos, em um processo idêntico ao da regeneração óssea pós-

fratura, porém, restringindo movimentos e dificultando a vascularização no interior dos 

músculos afetados, com compressão dos vasos venosos e linfáticos pela neoformação óssea, 

acarretando aparecimento de coágulos sanguíneos. 

Indivíduos acometidos com FOP tipicamente parecem normais ao nascer, excetuando 

por um monofalangismo e braquidactilia nos primeiros pododáctilos (háluces). A patologia se 

manifesta, posteriormente, com progressiva osteogênese heterotópica, cujas lesões podem ser 

confundidas erroneamente com fibromatose agressiva, hematomas ossificantes, tumores 

músculoesqueléticos, até mesmo esclerodermia e câncer, porém, crescem muito mais 

rapidamente do que qualquer câncer (Hasan, 2012). 

Pacientes com FOP desenvolvem, ainda, síndrome de insuficiência torácica, que é a 

incapacidade do sistema respiratório em manter as incursões respiratórias normais ou a 

inflação total dos pulmões, comum em portadores de doença restritiva grave da parede 

torácica, devido às malformações costovertebrais com anquilose das articulações 

costovertebrais, ossificação dos músculos intercostais e músculos paravertebrais e 



Efeito da Prática Regular Monitorada de Atividade Física no Processo de Desenvolvimento da 
Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP) - um Estudo de Caso Único 

Rômulo Carlos de Aguiar  77 
 

aponeuroses, e deformidade espinhal progressiva, incluindo cifoescoliose ou lordose torácica 

(Kaplan e Glaser, 2005). De acordo com Kaplan e Glaser (2005) e Connor e Evans (1981), 

estudos realizados com 21 portadores de FOP demonstraram doença restritiva da parede 

torácica grave em todos, independentemente da deformidade da coluna vertebral ou da idade 

de início da doença, muitos apresentaram eletrocardiogramas anormais e todos apresentaram 

espirometrias anormais secundárias à síndrome de insuficiência torácica. No grupo estudado, 

porém, nenhum desenvolveu cor pulmonale (Kaplan e Glaser, 2005; Connor e Evans, 1981), 

que se caracteriza por uma sobrecarga cardíaca direita em virtude da hipertensão pulmonar 

que se desenvolve (Romani e Karam, 2011). 

Pneumonia e insuficiência cardíaca congestiva do lado direito são os principais 

perigos que ameaçam a vida que resultam de síndrome de insuficiência torácica em pacientes 

com FOP (Kaplan e Glaser, 2005). Algumas medidas profiláticas para maximizar a função 

pulmonar e minimizar comprometimento respiratório poderão ser úteis na redução da 

morbidade e de mortalidade, bem como na melhoria da qualidade de vida. Entre estas, têm 

sido destacadas na literatura, as vacinas profiláticas para influenza e pneumonia 

pneumocócica, a fisioterapia respiratória, o tratamento prévio com antibióticos para infecções 

respiratórias e o uso de dispositivos respiratórios de pressão positiva assistida sem a utilização 

de oxigênio suplementar. Com efeito, uma consequência bastante temida pelos portadores de 

FOP é o desenvolvimento de infecções do trato respiratório, normalmente exacerbadas por 

restrição grave da caixa torácica, sendo a causa mais comum de óbito nestes portadores 

(Kaplan et al., 2005). 

Há nos portadores de FOP uma abreviação da expectativa de vida em décadas. Isto 

significa dizer que, em média, a morte ocorre por volta dos 45 (quarenta e cinco) anos, 

embora se tenham relatos de casos duradouros atingindo excepcionalmente a idade de 70 

(setenta) anos (Kaplan et al., 2005), com pelo menos 90% dos portadores de FOP morrendo 

de insuficiências respiratórias, além de insuficiências cardíacas ou traumatismos cranianos por 

quedas. 

 Patologias não exclusivamente pulmonares, como a doença pulmonar obstrutiva 

crônica, causam inflamações na corrente sanguínea que induzem a liberação de mediadores 

inflamatórios que enfraquecem a musculatura, ocasionando gradativa redução de força 

muscular, além de insuficiência respiratória, contribuindo para que o portador seja cada vez 

mais sedentário. Neste caso, de acordo com António et al. (2010), a prática de exercícios 

físicos poderá melhorar capacidade aeróbica, força, flexibilidade corporal e coordenação 
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motora em portadores destas patologias. A prática regular de atividades físicas poderá, ainda, 

melhorar o condicionamento físico do praticante portador de doença pulmonar obstrutiva 

crônica, diminuindo crises de broncoespasmo durante os exercícios. Porém, existem cuidados 

a serem considerados com a mecânica pulmonar deficiente, com as alterações nas trocas 

gasosas pulmonares, com a insuficiência vascular pulmonar e com a disfunção muscular 

esquelética, objetivando-se diminuir a tolerância ao exercício nos portadores de doença 

pulmonar obstrutiva crônica (António et al., 2010). 

 A prevenção pode, ainda, ser feita com adequação e supervisão de um programa de 

exercícios físicos que seja desenvolvido, preferencialmente em ambiente coberto, com 

condições climáticas satisfatórias, ou seja, humidade do ar entre 60% e 70% e temperatura 

entre 24ºC e 30ºC, evitando-se poeira e fumaça, os exercícios físicos devem ser precedidos de 

aquecimento adequado e prolongado e estarem de acordo com o condicionamento físico do 

praticante, devendo ser controladas a duração e a intensidade do esforço conforme a 

gravidade da patologia, com exercícios respiratórios. Durante as crises, a respiração oral deve 

ser evitada, podendo ser utilizados medicamentos que previnam broncoespasmos induzidos 

pelos exercícios, desde que prescritos por médico especialista. Os períodos de relaxamento e 

de recuperação pós-exercícios deverão ser respeitados, contudo devendo suspender os 

exercícios caso apareça sibilação ou caso se estabeleça fadiga intensa (António et al., 2010). 

 Aliando-se prática de atividades físicas aos cuidados adequados, o portador de doença 

pulmonar obstrutiva crônica poderá obter uma melhor funcionalidade (BVS, 2017). Além da 

qualidade de vida, presumem-se reduções de morbimortalidade, de absenteísmo ao trabalho e 

de utilização dos serviços públicos de saúde. 

Tendo em consideração que diversas doenças que afetam a função pulmonar se 

beneficiam da prática de exercício físico, hipotetizamos que uma portadora de FOP possa 

também se beneficiar desta intervenção. 

Assim, neste estudo, foi elaborado e aplicado um programa de prática regular de 

hidroginástica para verificar se é possível obter melhoria ou atrasar a perda da função 

pulmonar numa portadora de FOP. 

Metodologia 

Caracterização da Participante 

A participante desta pesquisa é uma mulher portadora de FOP, contando com 35 

(trinta e cinco) anos à época do estudo, tendo sua patologia se manifestado aos 06 (anos) de 

idade, por ocasião de aplicação intramuscular de uma vacina contra varíola (ver Figura 1). A 
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patologia ocasionou-lhe logo na infância perda de mobilidade no braço esquerdo e uma 

inclinação da região cervical para o lado esquerdo. Aos 16 (dezesseis) anos, a coluna vertebral 

e os membros inferiores foram-se imobilizando gradativamente e os membros inferiores 

enrijeceram e não mais flexionavam. As limitações se agravaram e se manifestaram 

dificuldades para sentar. Os tendões dos pés atrofiaram e passou a necessitar de uso de 

sandálias com desníveis de 12,50 cm em ambos os lados para correção da postura, já que seus 

pés ficaram em hiperextensão constante. Aos 17 (dezessete) anos, já não erguia os membros 

superiores, os tendões dos pés atrofiaram ainda mais, permanecendo sempre nas pontas dos 

pés, além de ter sua coluna vertebral calcificada, impedindo-a de flexionar o tronco e de se 

sentar. 

 

 
Figura 1: Voluntária portadora de Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP). Visões posterior, anterior e 
lateral esquerda mostrando as ossificações heterotópicas na coluna vertebral, cintura escapular, tórax, pelve, 
membros superiores e membros inferiores. 
 

Procedimentos 

 Inicialmente, em pesquisa na internet, buscando-se doenças raras, encontrou-se esta 

portadora. Após um breve estudo sobre a patologia, fez-se um contato prévio com a portadora 

e se agendou um encontro presencial para a primeira abordagem sobre seu interesse e 

disponibilidade de participar de uma pesquisa inovadora e inédita para sua patologia, havendo 

interesse da parte dela. 

Em seguida, fizeram-se contatos, através de e-mail, com profissional de Educação 

Física, fisioterapeuta, médico cardiologista, terapeuta ocupacional e pneumologista, 

convidando-os para reunião sobre o projeto de pesquisa e para comporem o grupo 

multiprofissional de acompanhamento àquela portadora. Em seguida, submeteu-se o projeto 

de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Estadual 

Vale do Acaraú – UVA em Sobral-Ceará-Brasil, de acordo com Resolução nº. 466, de 12 de 
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dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, obtendo-se parecer de aprovação. Fez-se 

novo contato com a portadora para esclarecimentos sobre a intenção e os objetivos da 

pesquisa, para dirimir quaisquer dúvidas e responder a quaisquer indagações, seguindo-se, 

então, da Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 

participação em pesquisa pela, agora, voluntária, após todos os esclarecimentos. 

Avaliação Pulmonar 

Variáveis Pulmonares 

Em relação ao espaço torácico, foi apreciado resultado de exame com técnica 

helicoidal de avaliação anatômica do tórax, com cortes de 05 mm e 7,5 mm, através de 

tomografia computadorizada, sem administração endovenosa de contraste iodado, realizado 

pela participante em março/2013, antes de iniciados os protocolos desta pesquisa, e 

comparado com exame realizado em janeiro/2014, no início da pesquisa. 

Testes de função pulmonar (volumes e capacidades pulmonares) foram realizados em 

janeiro/2014 e em julho/2014, por um médico pneumologista, estando a voluntária 

confortável na posição de bípede, cabeça em posição neutra, sem flexões de pescoço, com 

clipe nasal; realizou a inspiração até à capacidade pulmonar total, com pausa pós-inspiratória 

<3 seg, com tubete colocado imediatamente após a inspiração sobre a língua, entre os dentes, 

estando os lábios cerrados, realizando expiração máxima e sustentada (platô 1 s na curva VT) 

e inspiração máxima. 

Para realizar as curvas de fluxo-volume, a voluntária realizou uma manobra de 

capacidade vital forçada, inspirando até à capacidade pulmonar total e então expirando tão 

rapidamente quanto possível até o volume residual e, posteriormente, inspirando tão 

rapidamente quanto possível do volume residual até à capacidade pulmonar total, atendendo a 

todos os quesitos da Sociedade Torácica Americana (STA) (American Thoracic Society-ATS) 

(Aurora et al., 2007). Os resultados foram registrados em litros (L). As variáveis aferidas 

foram: volume corrente (volume de ar inspirado e expirado em cada ciclo respiratório), 

volume residual (volume que permanece no interior dos pulmões mesmo após uma expiração 

forçada), volume de reserva expiratório (volume máximo expirado voluntariamente após uma 

expiração espontânea), volume de reserva inspiratório (volume máximo inspirado 

voluntariamente após uma inspiração espontânea), capacidade residual funcional (volume de 

reserva expiratório somado ao volume residual - quantidade de gás contida nos pulmões ao 

final de uma expiração espontânea); capacidade inspiratória (volume de reserva inspiratório 

somado ao volume corrente - quantidade de gás contida nos pulmões ao final de uma 



Efeito da Prática Regular Monitorada de Atividade Física no Processo de Desenvolvimento da 
Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP) - um Estudo de Caso Único 

Rômulo Carlos de Aguiar  81 
 

inspiração máxima), capacidade vital (volume de reserva inspiratório somado ao volume 

corrente e ao volume de reserva expiratório - volume máximo de ar inspirado a partir do final 

de uma expiração espontânea); capacidade pulmonar total (capacidade inspiratória somada à 

capacidade residual funcional - quantidade de gás mobilizada entre uma inspiração e uma 

expiração máximas), além da capacidade vital forçada (CVF - forced vital capacity - FVC), 

volume de expiração forçada no primeiro segundo (VEF1 - forced expiratory volume in the 

first second - FEV1), percentual do VEF1 [VEF1% = (VEF1/CV)*100], pico de fluxo 

expiratório (PFE - peak expiratory flow - PEF), fluxo médio entre o ponto 25 do fluxo de 

expiração forçada (FEF25) e o ponto 75 do fluxo de expiração forçada (FEF75) (2575 - mean 

flow between the points FEF*25 and FEF*75 - 2575), tempo de expiração forçada (TEF - 

forced expiratory time - FET). Resultados foram registrados em (L) ou (L/s). (*)FEF - forced 

expiratory flow. 

As avaliações das pressões respiratórias máximas, ou seja, pressão expiratória máxima 

e pressão inspiratória máxima foram feitas em janeiro/2014 e em julho/2014, estando a 

voluntária confortável na posição de bípede, com o nariz ocluído por um nasoclipe, sendo-lhe 

solicitadas manobras de inspiração máxima executadas após uma expiração normal e 

mantidas por pelo menos 2 s, e manobras de expiração máxima executadas até o VR após 

uma inspiração normal e mantidas por, pelo menos, 2 s. 

Programa de Hidroginástica 

O programa de exercícios físicos de hidroginástica foi implementado com participação 

de profissional de fisioterapia e desenvolvido com acompanhamento de um profissional de 

Educação Física, cuja quantidade de sessões e duração de cada sessão foi determinada após 

análises dos resultados das anamneses iniciais, além da administração do princípio da 

sobrecarga que dependeu da evolução/involução das condições da voluntária. 

Foram realizadas 50 (cinquenta) sessões divididas em 03 (três) sessões semanais, com 

duração aproximada de 60 (sessenta) minutos, entre 10 de fevereiro/2014 a 27 de 

agosto/2014. Em cada sessão, 10 (dez) minutos foram para aquecimento com deslocamentos; 

30 (trinta) minutos foram de exercícios dinâmicos para membros superiores (adução e 

abdução de ombros, flexão e extensão de cotovelo, adução e abdução de ombros associadas à 

flexão e extensão de cotovelo), exercícios dinâmicos para membros inferiores (adução e 

abdução de quadril, flexão e extensão de joelhos, marcha estacionária) e exercícios de 

respiração (sopros em cânulas de comprimentos variados), e 10 (dez) minutos foram para 

volta à calma. Cada atividade foi composta por 02 (duas) séries, com 01 (um) minuto de 



Efeito da Prática Regular Monitorada de Atividade Física no Processo de Desenvolvimento da 
Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP) - um Estudo de Caso Único 

Rômulo Carlos de Aguiar  82 
 

intervalo entre cada série, com 05 (cinco) a 20 (vinte) repetições para cada exercício. Foram 

utilizados para os exercícios cânulas de comprimentos variados, além de uma roupa de 

neoprene e protetores auriculares a fim de evitar acometimento por patologias respiratórias e 

auditivas ocasionadas pela água. 

Na posição estática de bípede, com o corpo imerso até o tórax, a voluntária executou 

sopros expiratórios, após uma inspiração forçada, executando 05 (cinco) repetições. A cada 

semana, foram aumentadas as repetições, acrescentando-se mais 02 (duas) repetições, de 

acordo com a condição da voluntária (ver Figura 2). 

Com cânulas de tamanhos diferentes e bolas de tênis de mesa, executou sopros 

expiratórios com e sem as bolas de tênis, iniciando com a cânula menor e, aos poucos, se 

aumentou o seu tamanho, executando 05 (cinco) repetições. A cada semana, foram 

aumentadas as repetições, acrescentando-se mais 02 (duas) repetições, de acordo com a 

condição da voluntária (ver Figura 3). 

 

                                     
Figura 2: Voluntária executando movimentos ex-            Figura 3: Voluntária executando mo 
piratórios.                vimentos  expiratórios  com  cânulas 
               de comprimentos variados. 
 

Realizou, ainda, na posição de bípede, com o corpo imerso até à região torácica, 

exercícios de abdução/adução horizontal e flexão/extensão de ombros direito e esquerdo, 

executando 05 (cinco) repetições, associando os movimentos de ombros aos exercícios 

respiratórios. Sempre que fez abdução e flexão de ombros direito e esquerdo, fez uma 

inspiração e durante adução e extensão de ombros direito e esquerdo fez uma expiração. A 

cada semana, foram sendo acrescidas 02 (duas) repetições (ver Figura 4). 
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Figura 4: Voluntária executando exercícios de ab                  Figura 5: Voluntária executando imersões da cabeça 
dução/adução  e  flexão/extensão  dos  ombros            na água. 
com movimentos respiratórios. 
 

Realizou imersão da cabeça na água, tendo apoio nos ombros, empurrados para baixo 

quando necessário, realizando uma inspiração pelo nariz e, ao mergulhar, fazendo bolhas pelo 

nariz, durante a expiração, executando 05 (cinco) repetições, tendo sido, a cada semana, 

aumentadas 02 (duas) imersões (ver Figura 5). 

Resultados 

Aproveitando-se de exame previamente realizado em março/2013, verificou-se, 

através de laudo de uma avaliação helicoidal do tórax, que a voluntária já vinha apresentando 

acentuada escoliose sinistro-convexa, tênues opacidades em vidro fosco no lobo inferior 

direito de provável natureza inflamatório/infecciosa, granuloma calcificado no lobo superior 

direito medindo 04 mm, ocasionado pela patologia. Demais porções apresentaram-se normais. 

Tais dados suscitaram uma preocupação maior com o sistema respiratório da voluntária 

durante os protocolos. 

No laudo de janeiro/2014, foi novamente detectado pequeno nódulo calcificado 

homogêneo na porção central na transição dos segmentos anterior/posterior do lobo superior 

direito medindo 04 mm, ocasionado pela patologia, mas sem influências negativas para a 

fisiologia pulmonar, além de deformidade com acentuada escoliose torácica de convexidade 

direcionada à esquerda, com alterações degenerativas nas articulações facetárias, indicando 

diminuição do espaço intratorácico esquerdo, com comprometimento para a expansão 

pulmonar deste lado. Verificou-se ausência de linfonodomegaliasmediastinais. Demais 

porções apresentaram-se normais. 
Os testes de função pulmonar (volumes e capacidades pulmonares) apontaram 

variações entre os resultados obtidos em janeiro/2014 e julho/2014, apontando diminuição nas 
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variáveis CVF, VEF1 e TEF, sem alterações no VEF1% e aumento da PFE e índice 2575 

quando a aferição foi realizada sem os efeitos de substância broncodilatadora. Com a 

aplicação de substância broncodilatadora, verificou-se uma diminuição do CVF, VEF1, índice 

2575 e TEF, aumento da PFE e manutenção da VEF%, após oprograma de hidroginástica (ver 

Tabela 1). 
 
Tabela 1: Resultados e o comparativo pré-teste/pós-teste entre as funções pulmonares (volumes e capacidades) 
de janeiro/2014 e julho/2014. 

- CVF VEF1 PFE VEF1% 2575 TEF 

Jan./2014 pré-broncodilação 1.91 l 1.91 l 5.23 l/seg. 100.0% 3.91 l/seg. 0.94 seg. 

Padrão pré-broncodilatação* 3.54 l 2.99 l 6.48 l/seg. 84.5% 3.38 l/seg. x 

Diferença pré-broncodilat./padrão ↓46% ↓36% ↓19% ↑18% ↑13% x 

Jan./2014 pós-broncodilação 1.81 l 1.81 l 5.15 l/seg. 100.0% 4.15 l/seg. 0.86 seg. 

Padrão pós-broncodilatação* 3.50 l 2.96 l 6.43 l/seg. 84.7% 3.35 l/seg. x 

Diferença pré-broncodilat./padrão ↓48% ↓39% ↓20% ↑18% ↑24% ↓8,5% 

Jul./2014 pré-broncodilação 1.54 l 1.54 l 5.39 l/seg. 100.0% 4.03 l/seg. 0.70 seg. 

Padrão pré-broncodilatação* 3.72 l 3.09 l 7.74 l/seg. 83% 3.15 l/seg. x 

Diferença pré-broncodilat./padrão ↓58,5% ↓50% ↓30% ↑20,5% ↑28% x 

Jul./2014 pós-broncodilação 1.43 l 1.43 l 5.52 l/seg. 100.0% 4.05 l/seg. 0.60 seg. 

Padrão pós-broncodilatação* 3.72 l 3.09 l 7.74 l/seg. 83% 3.15 l/seg. x 

Diferença pós-broncodilat./padrão ↓61,5% ↓54% ↓28,5% ↑20,5% ↓22% ↓14% 

Diferença jan.14/jul.14 

pré-broncodilatação 

↓19% ↓19% ↑3% 0% ↑3% ↓25,5% 

Diferença jan.14/jul.14 

pós-broncodilatação 

↓21% ↓21% ↑7% 0% ↓2,5% ↓30% 

Legenda: CVF - capacidade vital forçada; VEF1 - volume de expiração forçada no primeiro segundo; PFE - pico 
de fluxo expiratório; VEF1% - [(VEF1):capacidade vital) x 100]; 2575 - fluxo médio entre o ponto do fluxo de 
expiração forçada 25 (FEF25) e o ponto fluxo de expiração forçada 75 (FEF75); TEF - tempo de expiração 
forçada. 
(*) De acordo com Aurora et al., (2007). 
 

Nas avaliações das pressões respiratórias máximas, após três manobras para a pressão 

expiratória máxima e para a pressão inspiratória máxima, verificou-se que a voluntária 

apresentava a força inspiratória inferior à expiratória (ver Quadro 1), mas se comparadas aos 

preditores, segundo Black e Hyatt (1969) na Tabela 2, ambas as pressões apresentaram 

valores inferiores à média, conforme Tabela 3. 
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Quadro 1: Resultados da manovacuometria de janeiro/2014 e julho/2014. 

- Pemáx Pimáx 

1ª. manobra jan./2014 60 cm H2O 55 cm H2O 

2ª. manobra jan./2014 65 cm H2O 40 cm H2O 

3ª. manobra jan./2014 60 cm H2O 55 cm H2O 

1ª. manobra jul./2014 60 cm H2O 40 cm H2O 

2ª. manobra jul./2014 55 cm H2O 65 cm H2O 

3ª. manobra jul./2014 60 cm H2O 60 cm H2O 

Legenda: Pemáx – pressão expiratória máxima; Pimáx – pressão inspiratória máxima. 

 
Tabela 2: Valores normais para as pressões respiratórias máximas. 

    Pressure* 

(cm H2O) 

  

    Age (yr)   

Pressure Sex 20 - 54 55 – 59 60 - 64 65 – 69 70 – 74 

Pimáx Male 124 ± 44 103 ± 32 103 ± 32 103 ± 32 103 ± 32 

 Female 87 ± 32 77 ± 26 73 ± 26 70 ± 26 65 ± 26 

Pemáx Male 233 ± 84 218 ± 74 209 ± 74 197 ± 74 185 ± 74 

 Female 152 ± 54 145 ± 40 140 ± 40 135 ± 40 128 ± 40 

* Números representam a média ± 2SD ou linha de regressão ± 2sy·x. 
Fonte: Black e Hyatt (1969). 

 

O comparativo pré-teste/pós-teste entre as pressões respiratórias máximas de 

janeiro/2014 e julho/2014 é apresentado na Tabela 3. 

 
Tabela 3: Comparativo pré-teste/pós-teste entre as pressões respiratórias máximas de janeiro/2014 e julho/2014. 

- Pemáx Pimáx 

Jan./2014 65 cm H2O 55 cm H2O 

Padrão* 152 ± 54 cm H2O 87 ± 32 cm H2O 

Diferença jan.14./padrão ↓34% = 

Jul./2014 60 cm H2O 65 cm H2O 

Padrão* 152 ± 54 cm H2O 87 ± 32 cm H2O 

Diferença jul.14./padrão ↓39% = 

Diferença jan.14/jul.14 ↓8% ↑18% 

Legenda: Pemáx – pressão expiratória máxima; Pimáx – pressão inspiratória máxima. 
(*) De acordo com Black e Hyatt (1969). 
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Discussão 

Os resultados obtidos após exame de uma voluntária portadora de FOP corroboram os 

descritos na literatura (Delai et al., 2004; Kaplan e Glaser, 2005; Connor e Evans, 1981). 

Relativamente aos parâmetros relacionados com a função pulmonar, os resultados obtidos 

revelam que, na generalidade, o programa de hidroginástica aplicado induziu uma perda da 

função pulmonar. 

A redução do espaço intratorácico esquerdo, comprometedor da expansão pulmonar 

não sofreu interferências da prática regular de hidroginástica. 

Nas condições respiratórias, ao que se remete aos volumes e capacidades pulmonares, 

resultados do pré e do pós-teste foram comparados com os valores preditos que são calculados 

a partir da idade, h, MC, sexo e grupo étnico. Desta forma, no pré-teste, quando a aferição foi 

realizada sem efeitos de substância broncodilatadora, quando comparados aos preditores, 

verificaram-se valores inferiores para a CVF em 46%, para a VEF1 em 36% e para a PFE em 

19%, mas apresentaram valores superiores as variáveis VEF1% em 18% e 2575 em 13%. 

Porém, após aplicação de substância broncodilatadora, continuaram apresentando valores 

inferiores aos preditores as variáveis CVF em 48%, VEF1 em 39% e PFE em 20%, como 

continuaram apresentando valores superiores as variáveis VEF1% em 18% e 2575 em 24%. 

Já TEF apresentou aferição pós-broncodilatadora inferior à pré-brocodilatadora em 8,5%. Os 

dados, assim, demonstram que as respostas à substância brocodilatadora foram negativas. 

O VEF1 é o volume expirado no primeiro segundo da CVF, sendo um parâmetro 

muito importante na espirometria. Já a VEF1% é a VEF1 dividida pela CV, sendo a 

(VEF1/CVF)*100 também aceita como VEF1% (Aurora et al., 2007). Um circuito de fluxo e 

de volume começa na intersecção do eixo X (em volume) e eixo Y (fluxo); no início do teste, 

tanto o fluxo de volume e fluxo são iguais a 0.0 (zero). Logo após esse ponto de partida, a 

curva sobe rapidamente até atingir um pico, o PFE. Se o teste for realizado corretamente, este 

PEF é atingido nos primeiros 150 ms do teste. O pico de fluxo é uma medida para o ar 

expirado a partir das grandes vias respiratórias superiores (traqueia e brônquios). Após o PEF, 

a curva desce e o fluxo diminui, à medida que mais ar é expirado. Depois de 25% do volume 

total de ar expirado, o parâmetro FEF25 é atingido. A vazão média entre os pontos FEF25 e 

FEF75 também é um parâmetro muito importante, sendo chamado de 2575. Este é realmente 

o primeiro parâmetro que vai diminuir em muitas doenças respiratórias. 

No pós-teste, quando aferição foi realizada sem efeitos de substância broncodilatadora, 

quando comparados aos preditores, persistiram valores inferiorizados para CVF em 48,5%, 
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VEF1 em 50% e PFE em 30%, mas persistiram também valores superiores as variáveis 

VEF1% em 20,5% e 2575 em 28%. Após aplicação de substância broncodilatadora, 

continuaram apresentando valores inferiores aos preditores as variáveis CVF em 61%, VEF1 

em 54%, PFE em 28,5%, incluindo agora 2575 com valor inferior em 22%, como continuou 

apresentando valor superior a variável VEF1% em 20,5%. TEF também continuou a 

apresentar aferição pós-broncodilatadora inferior à pré-brocodilatadora em 14%, 

corroborando com o pré-teste em que respostas à substância brocodilatadora foram novamente 

negativas. 

Comparando os resultados gerais pré-teste e pós-teste, o PFE apresentou incrementos 

pré e pós-broncodilatação de 3% e 7%, respectivamente, o VEF1% manteve-se inaterado, o 

2575 apresentou incremento pré-broncodilatação de 3% e redução pós-broncodilatação de 

2,5%, enquanto TEF apresentou reduções pré e pós-broncodilatação de 25,5% e 30%, 

respectivamente, reforçando a insuficiência da substância broncodilatadora. Destacaram-se as 

variáveis CVF e VEF1 que apresentaram reduções pré-broncodilatação de 19% em ambas, e 

pós-broncodilatação de 21% também em ambas. 

Como a variável 2575 é primeiro parâmetro que diminui em muitas patologias 

respiratórias, supõe-se que não há interferência de alguma doença, mas analisando demais 

resultados, principalmente deteriorações clínicas de CVF e VEF1, constatou-se distúrbio 

respiratório restritivo moderado que pode ser atribuído à FOP, que ocasionou acentuada 

escoliose torácica de convexidade direcionada à esquerda e calcificação de tecidos naquela 

região, diminuindo espaço intratorácico e comprometendo parênquima pulmonar em sua 

expansividade. A prática de hidroginástica parece ter, ainda, agravado o quadro de volumes e 

capacidades pulmonares da voluntária deste estudo. Como a voluntária apresenta idade 

pulmonar de 65 (sessenta e cinco) anos, conforme resultados de espirometria, a hidroginástica 

seria, supostamente, a indicação de exercício físico, uma vez que estudos de Barros (2010) 

com 40 (quarenta) idosas entre 61 (sessenta e um) e 78 (setenta e oito) anos, demonstraram 

que a prática de hidroginástica e musculação contribuiu para um melhor desempenho para a 

capacidade vital forçada, tendo influenciado no FEF25-75% e no desempenho nas pressões 

respiratórias máximas. No entanto, contraditoriamente ao esperado, neste estudo não foram 

encontrados benefícios do programa de hidroginástica para as variáveis oulmonares, tendo 

tido, até, efeitos negativos. Estes resultados necessitam de mais estudos com diferentes 

programas de exercícios que sejam realizados em doentes postadores de FOP, para averiguar 
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se o exercício físico é, de fato, contraindicado para esta população, ou se é o tipo de exercício 

utilizado que tem efeitos negativos e, por isso, deverá ser evitado. 

Apesar de existir riscos de infecções otorrinolaringológicas que ocasionariam efeitos 

deletérios no sietam respiratório causado pelos constantes contatos com o meio, que 

pudessem afetar a função pulmonar da voluntária, esta foi submetida regularmente a avalições 

de suas vias aéreas por um otorronolaringologista, bem como por um odontólogo, que 

comprovaram a inexistência destas ocorrências. 

Quanto à pressão expiratória máxima e à pressão inspiratória máxima, os resultados 

pré-teste demonstraram que ambas as pressões apresentaram diferenças bastante consideráveis 

de 57,2% e 36,8%, respectivamente, inferiores às médias dos preditores (Black e Hyatt, 

1969). Porém, se considerados os desvios padrão, a pressão expiratória máxima decai para 

33,7% e a pressão inspiratória máxima atinge o limite mínimo. Já nos resultados pós-teste, a 

pressão expiratória máxima apresentou-se 60,5% e a pressão inspiratória máxima 25,3% 

abaixo das médias dos preditores, mas se levados em consideração os desvios padrão, a 

pressão expiratória máxima cai para 38,8% e a pressão inspiratória máxima eleva-se para 

18,2% do limite mínimo, corroborando com o diagnóstico de distúrbio respiratório restritivo 

moderado. Entre a pressão expiratória máxima pré-teste e pós-teste, percebeu-se um 

decréscimo de 8%. Entre a pressão inspiratória máxima pré-teste e pós-teste houve um 

incremento de 18%, corroborando com estudos de Barros (2010) que afirmam que as 

propriedades físicas da água requerem maior esforço respiratório, considerando que imersões 

do corpo à altura do processo xifoide do esterno podem impor no trabalho respiratório um 

aumento em até 60-65% do esforço normal. Os estudos de Barros (2010) demonstraram 

também que um programa de exercícios generalizados tende a favorecer, de forma especial, 

os músculos respiratórios através da melhoria de força e endurance, confirmando que o 

exercício físico, especificamente o generalizado, e contribui para amenizar os efeitos do 

envelhecimento na capacidade funcional. Então, estes últimos resultados podem ser 

imputados à prática de hidroginástica, uma vez que o seu protocolo envolveu exercícios 

expiratórios em emersão e em imersão, mas também pode ser considerada a diminuição do 

espaço intratorácico que, comprometendo parênquima pulmonar em sua expansividade, exige 

maior esforço de inspiração por parte da voluntária. Para estas variáveis, se aplicam as 

mesmas condições deletéricas dos volumes e capacidades pulmonares. 
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Conclusões 

No aspecto anátomo-toráxico, em relação à redução do espaço intratorácico esquerdo, 

quaisquer tipos de exercícios físicos regulares são inoperantes, pois não terão como alterar 

tais deformidades e/ou corrigi-las. 

 No que se refere aos volumes e capacidades pulmonares, em VEF1% pré e pós-

broncodilatação não houve interferência da hidroginástica, permanecendo inalterados; as 

variáveis CVF, VEF1 e TEF pré e pós-broncodilatação sofreram deterioração clínica, bem 

como o 2575 pós-broncodilatação, levando à conclusão de que, nesta portadora, não houve 

benefícios da hidroginástica nestas variáveis. 

Quanto às pressões respiratórias, os resultados levaram à conclusão que, em pressão 

expiratória máxima não houve interferência da hidroginástica, com reflexo negativo direto na 

geração de força dos músculos da expiração, corroborando com os resultados das variáveis 

CVF, VEF1 e TEF pré e pós-broncodilatação, e 2575 pós-broncodilatação. Porém, em pressão 

inspiratória máxima, o incremento expressivo pode levar a crer que sofreu influência das 

atividades respiratórias desenvolvidas nas sessões de hidroginástica, que exigiram esforços de 

inspiração por parte da voluntária, necessitando, porém, de outros estudos com outro tipo de 

exercícios no sentido de testar os efeitos do exercício físico na função pulmonar de portadres 

de FOP, e de se apurar se esta prática pode ou não ser recomnendada a esta população. 
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3.3. ESTUDO 3 

 

Análise de Variáveis Antropométricas em Portadora  

de Fibrodisplasia Ossificante Progressiva 

submetida à Prática Regular de Hidroginástica 

Um Estudo de Caso Único 
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Introdução 
 Além do processo natural de envelhecimento, a população enfrenta também as 

consequências de patologias que diminuem a qualidade de vida. Envelhecer com boa saúde 

garante um viver de modo ativo, com independência para a realização das atividades de vida 

diárias e como membro produtivo dentro da sociedade. Sabe-se, porém, que algumas 

patologias podem restringir ou comprometer totalmente esta capacidade e a adoção de 

métodos que envolvam o fortalecimento de indivíduos sedentários é condição indispensável à 

sua vida, saúde e bem estar geral. 

Se o envelhecimento com o aumento da idade, por si só, já acarreta perda de 

funcionalidade, o envelhecimento associado ao acometimento de alguma patologia é mais 

grave, principalmente se for uma doença rara, cujos fármacos e tratamentos específicos, 

praticamente, inexistem. 

No caso da Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP), há nos portadores uma 

abreviação da expectativa de vida em décadas. Isto significa dizer que a morte ocorre por 

volta dos 45 (quarenta e cinco) anos, embora existam relatos de casos duradouros atingindo 

excepcionalmente a idade de 70 (setenta) anos (Kaplan et al., 2005), com pelo menos 90% 

dos portadores de FOP morrendo de traumatismos cranianos por quedas ou de insuficiências 

cardíacas ou respiratórias. 

Em um esqueleto normal, quando os tecidos conjuntivos se deterioram, ocorre uma 

pilha de ossos que, para retornarem à forma humana, devem ser reunidos por fios. Porém, no 

esqueleto do portador de FOP mais estudado pela literatura, Harry Raymond Eastlack, Jr. (* 

nov./1930, Filadélfia; † nov./1973, Filadélfia), que doou em vida seu esqueleto ao Museu 

Mutter do Colégio de Médicos na Filadélfia para estudos científicos post mortem, os ossos 

estão praticamente todos fundidos numa única peça, mostrando que Eastlack apresentava um 

esqueleto normotópico, originado durante sua embriogênese, na fase intrauterina, e outro 

heterotópico, formado durante os processos de osteogêneses heterotópicas extrauterinas, nos 

surtos de FOP (Firmino, 2015). 

A mutação gênica na FOP altera o códon 206 de arginina para histadina na proteína 

ACVR1, fazendo com que células endoteliais se transformem em células tronco 

mesenquimatosas e, posteriormente, em ossos, restringindo movimentos e comprometendo a 

vascularização no interior dos músculos afetados (Kaplan et al., 2005; Herrera-Esparza et al., 

2013). Assim, portadores de FOP apresentam como uma característica em comum um 

monofalangismo e braquidactilia nos primeiros pododáctilos (háluces). A patologia se 
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manifesta, posteriormente, com progressiva osteogênese heterotópica, destacando-se 

determinados padrões anatômicos, onde estão incluídos osteocondromas em tíbias proximais 

e mediais, fusões ortotópicas de áreas posteriores da região cervical da coluna, fêmures com 

cabeças grandes e curtas (Delai et al., 2004). 

Segundo Kaplan e Kantanie (2004), a progressão das calcificações heterotópicas não é 

aleatória, sendo o desenvolvimento do esqueleto axial para o esqueleto apendicular, afetando 

região cervical, coluna vertebral e cintura escapular anteriormente a cotovelos, região pélvica 

e joelhos; se manifesta, também, no sentido craniocaudal, afetando cintura escapular e 

cotovelos anteriormente a região pélvica e joelhos, e de área proximal para área distal, 

afetando cintura escapular anteriormente a cotovelos e mãos, e região pélvica anteriormente a 

joelhos e pés, com progressão das calcificações, inicialmente, na infância, na região cervical, 

cintura escapular e tórax, para, posteriormente, serem afetados região pélvica e joelhos, na 

adolescência ou no início da idade adulta. Essa progressão pode ser espontânea ou ser 

acelerada por traumas como quedas do próprio corpo, cirurgias, biópsias ou quaisquer ações 

invasivas nos músculos (Delai et al., 2004). 

 Algumas doenças raras apresentam como sintomas o comprometimento de algumas 

variáveis antropométricas. Nestas, a conjugação de tratamentos farmacológicos e terapêuticos 

e prática regular de exercícios físicos resulta, com alguma frequência, em alterações 

significativas com consequências ao nível da melhoria da qualidade de vida. Porém, é 

importante identificar as variáveis e as condições destes portadores que permitam a realização 

de exercícios físicos, o que torna cada caso um estudo em particular, uma vez que algumas 

doenças, a exemplo da FOP, também causam comprometimentos no aparelho locomotor, 

causando incapacidade física parcial ou total. 

 Assim, neste estudo, foi elaborado e aplicado um programa de prática regular de 

sessões de hidroginástica com acompanhamento de profissional de Educação Física, em 

piscina com água aquecida, já que Levy et al. (2005) sugerem que estas condições podem 

proporcionar  benefícios para portadores de FOP, estimando-se conseguir melhores resultados 

na avaliação e mensuração de variáveis antropométricas, visto que, até o presente momento, 

não se identificaram na literatura específica pesquisas apresentando esta possibilidade. 

Desta forma, objetivou-se identificar os efeitos de um programa de exercícios físicos 

composto por sessões de hidroginástica, em piscina aquecida, em alguns indicadores 

antropométricos de uma mulher acometida de FOP. 
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Metodologia 

Caracterização da Participante 

A participante deste estudo é caucasiana, nascida a termo sem intercorrências, em 

1979. Teve sua primeira infância, aparentemente, normal quando em 1985, aos 06 (seis) anos, 

por ocasião da aplicação de uma vacina intramuscular contra varíola, tendo sido utilizada 

técnica com uso de seringa automática tipo pistola injetora, a patologia se manifestou. Após 

alguns dias, manifestaram-se febre, dores nos ouvidos, lesões no couro cabeludo, além de 

áreas ruborescidas e edemaciadas por várias partes do corpo. Após regressão dos edemas, 

formaram-se as primeiras calcificações. Verificaram-se, também, uma atrofia progressiva e 

sensível perda de mobilidade no braço esquerdo, aonde, anteriormente, se manifestou a 

protuberância. Com o passar do tempo, a atrofia do braço se agravou, ocasionando uma 

inclinação da região cervical para o lado esquerdo. 

Com muito esforço, aprendeu a ler e escrever, tendo assistido aulas em garagens e até 

em praças, embaixo de árvores. Posteriormente, em escola pública na sua localidade, cursou 

até à 3ª Série do Ensino Fundamental, atual 4º Ano do Ensino Fundamental, pelas leis do 

Ministério da Educação e Cultura – MEC do Brasil. A partir de então, começou a conviver 

com a exclusão, uma vez que era a única pessoa com deficiência e vista de forma diferente 

por seus colegas de escola. Passou a ter alcunhas alusivas a bonecas por ter o aspecto de uma 

estátua bem torneada. Mesmo com as progressivas limitações físicas, locomovia-se facilmente 

e participava de brincadeiras infantis tipo pula-corda, amarelinha, esconde-esconde, além de 

correr e saltitar. Desde então, quando ocorriam novos surtos, os sintomas mais comuns que se 

manifestavam eram dores, queimações, edemas, atrofias de tendões, sensações de 

imobilização e novas calcificações. Algum tempo depois, abandonou os estudos. 

Em 1995, aos 16 (dezesseis) anos, a patologia passou a afetar a coluna vertebral e, em 

seguida, os membros inferiores. As articulações foram-se imobilizando gradativamente e os 

membros inferiores enrijeceram e não mais flexionavam. As limitações se agravaram e se 

manifestava dificuldade para sentar. Os tendões dos pés atrofiaram e passou a necessitar de 

uso de sandálias com desníveis de 12,5 cm em ambos os lados para correção da postura, já 

que seus pés ficaram em hiperextensão constante. À época, compareceu a uma consulta em 

um hospital universitário da capital do seu Estado, no Brasil. Após exames, recebeu 

diagnóstico equivocado de Distrofia Muscular irreversível e progressiva sem possibilidade de 

cura ou tratamento. Recebeu promessa de ter seu caso comunicado e encaminhado aos EUA, 

mas não ocorreu. 
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Em 1996, com 17 (dezessete) anos, já não erguia os membros superiores, os tendões 

dos pés atrofiaram ainda mais, permanecendo sempre nas pontas dos pés, além de ter sua 

coluna vertebral calcificada, impedindo-a de flexionar o tronco e se sentar. 

Ao final da primeira quinzena do mês de abril de 2011, foi atendida por médico 

neurologista, em outra cidade do interior do seu Estado, distante 50 km de seu povoado. 

Ainda não conseguindo diagnóstico, foi solicitada pelo médico a comparecer, novamente, à 

cidade a 130 km para anamnese mais detalhada. Retornou àquela cidade ao final do mês de 

abril, sendo atendida em hospital filantrópico, tendo sido internada na tarde daquela sexta-

feira. No mesmo dia, às 18h00, foi submetida a uma anamnese pelo médico neurologista 

acompanhado de um grupo de acadêmicos residentes do Curso de Medicina de um campus de 

universidade federal daquela cidade. No dia seguinte, foi submetida a exames de sangue e 13 

(treze) raios-X em diversas posições. Seguiu internada e no início do mês de maio de 2011, às 

18h00, sua patologia foi diagnosticada como sendo Fibrofisplasia Ossificante Progressiva – 

FOP, irreversível e, até então, sem terapias ou prognóstico de cura. 

Atualmente, contando com 38 (trinta e oito) anos de idade cronológica (ver Figura 1). 

 

 
Figura 1: Voluntária portadora de Fibrodisplasia Ossificante Progressiva. Visões posterior, anterior e lateral 
esquerda mostrando as ossificações heterotópicas na coluna vertebral, cintura escapular, tórax, pelve, membros 
superiores e membros inferiores. 
 

Procedimentos 

 Inicialmente, em pesquisa na internet, buscando-se portadores de doenças raras, 

encontrou-se esta portadora. Após um breve estudo sobre a patologia, fez-se um contato 

prévio com a portadora e se agendou um encontro presencial para a primeira abordagem sobre 

seu interesse e disponibilidade de participar de uma pesquisa inovadora e inédita para sua 

patologia, havendo interesse da parte dela. 
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Em seguida, fizeram-se contatos, através de e-mail, com profissional de Educação 

Física, Fisioterapeuta, Médico Cardiologista, Terapeuta Ocupacional e Pneumologista, 

convidando-os para reunião sobre o projeto de pesquisa e para comporem o grupo 

multiprofissional de acompanhamento àquela portadora. Em seguida, submeteu-se o projeto 

de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Estadual 

Vale do Acaraú – UVA em Sobral-Ceará-Brasil, de acordo com Resolução nº. 466, de 12 de 

dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, obtendo-se parecer de aprovação. Fez-se 

novo contato com a portadora para esclarecimentos sobre a intenção e os objetivos da 

pesquisa, para dirimir quaisquer dúvidas e responder a quaisquer indagações, seguindo-se, 

então, da Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) para 

participação em pesquisa pela, agora, voluntária, após todos os esclarecimentos. 

Avaliação Antropométrica 

Foram aferidas, em janeiro/2014 e em julho/2014, as variáveis antropométricas a 

seguir descritas: 

� Estatura foi aferida por um profissional de Educação Física estando voluntária de pé, 

imóvel, com olhar fixo num ponto imaginário localizado num plano à frente, após uma 

inspiração profunda e mantida (Czajka-Narins, 2002). 

� Massa corporal total (MCT), massa muscular (MM), massa livre de gordura (MLG), 

índice de massa corporal (IMC) e classificação (ver Tabela 1 e Tabela 2), massa de 

gordura (MG), percentual de MG (%MG), %MG andróide e ginóide, relação de %MG 

andróide e ginóide, classificação do %MG (ver Tabela 3), conteúdo mineral ósseo 

(CMO), circunferência abdominal (CA), índice relativo de massa muscular (IRMM), 

razão cintura-quadril (RCQ) ou relação andróide/ginóide (Rag), MM e MG de MMSS e 

MMII de forma segmentada, DMO de cabeça, tronco, MMSS, MMII, costelas, pelve e 

coluna, estimativa de DMO fragmentado e minerais totais foram aferidos estando 

voluntária confortavelmente deitada em decúbito dorsal, através de densitometria óssea 

por absorciometria por dupla emissão de raios (DXA). 
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Tabela 1: Valores do índice de massa corporal por faixa etária e gênero. 

Grupo Etário (anos) Mulheres Homens 

19 a 24 19 a 24 19 a 24 

25 a 34 20 a 25 20 a 25 

35 a 44 21 a 26 20 a 25 

45 a 54 22 a 27 20 a 25 

55 a 64 23 a 28 20 a 25 

> 65 24 a 29 20 a 25 

Fonte: Royal College of Physicians, Londres, 1983. 
 

Tabela 2: Categorias do índice de massa corporal por gênero. 

Homens Descrição da Categoria Mulheres 

IMC < 18,4 Risco para Saúde IMC < 17,5 

18,4 < IMC < 19,9 Abaixo do Peso 17,5 < IMC < 18,6 

19,9 < IMC < 25,00 Aceitável 18,6 < IMC < 23,8 

25,0 < IMC < 29,9 Acima do Peso 23,8 < IMC < 28,5 

IMC > 29,9 Obeso IMC > 28,5 

Fonte: Royal College of Physicians, Londres, 1983. 

 
Tabela 3: Valores de referência do percentual de massa de gordura para adultos, de acordo com o sexo. 

Categoria Sexo Masculino Sexo Feminino 

Em risco (de doenças e desordens associadas à desnutrição) < 5% < 8% 

Abaixo da média 6 - 14% 9 - 22% 

Média 15% 23% 

Acima da média 16 – 24% 24 – 31% 

Em risco (de doenças associadas à obesidade) > 25% > 32% 

Fonte: (adaptação de Heyward, 1996) 

 

� Índice de Obesidade (IO) e sua categoria (ver Tabela 4) foram determinados através de 

cálculos matemáticos, utilizando-se fórmula específica (ver Equação 1) e tabelas de 

Waitzberg (2001) e Dâmaso (2012), além das tabelas de Medidas Antropométricas por 

Gênero, Segundo as Classes de Idade e Regiões Brasileiras (IBGE, 2010). 
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Equação 1: Equação para o cálculo do índice de obesidade. 

IOA = __MC    (kg)_ 

           (h x 100) (m) 

IOB = média de MC  (kg) por  gênero, idade e região brasileira de origem 

                              média de h (cm) 

IO = IOA x 100 

             IOB 

 
Tabela 4: Valores e classificação por categorias do índice de obesidade. 

IO Classificação 

< 70% Marasmo 

70% < IO < 80% Desnutrição 

81% < IO < 90% Baixo Peso 

91% < IO < 110% Normal 

111% < IO < 120% Sobrepeso 

121% < IO < 140% Obesidade Suave 

141% < IO < 200% Obesidade Moderada 

IO > 200% Obesidade Mórbida 

Fonte: Waitzberg (2001). 

 

� Índice de Conicidade (IC): é uma técnica antropométrica proposta para avaliação da 

obesidade e distribuição da gordura corporal, considerando-se que a obesidade central, 

mais do que a obesidade generalizada, está associada às doenças cardiovasculares. O IC 

foi calculado a partir das medidas de circunferência da cintura, MCT e h, conforme 

fórmula (ver Equação 2) proposta por Valdez et al. (1993). 

 
Equação 2: Equação para o cálculo do índice de conicidade. 

 

IC = .        CA (m)             . 

      0,109 √ MC (kg) 

                   h (m) 

 

O numerador é a medida da circunferência da cintura em metros. O valor 0,109 é a constante 

que resulta da raiz da razão entre 4p (originado da dedução do perímetro do círculo de um 

cilindro) e a densidade média do ser humano de 1.050 kg/m³. Assim, o denominador é o 
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cilindro produzido pelo peso e estatura de determinado indivíduo. A categoria é estabelecida 

conforme Tabela 5. 

 
Tabela 5: Valores e classificação por categorias do índice de conicidade. 

Sexo Idade Baixo Moderado Alto Muito alto 

 20-29 < 0,83 0,83 – 0,88 0,89 – 0,94 > 0,94 

 30-39 < 0,84 0,84 – 0,91 0,92 – 0,96 > 0,96 

Homens 40-49 < 0,88 0,88 – 0,95 0,96 – 1,00 > 1,00 

 50-59 < 0,90 0,90 – 0,96 0,97 – 1,02 > 1,02 

 60-69 < 0,91 0,91 – 0,98 0,99 – 1,03 > 1,03 

 20-29 < 0,71 0,71 - 0,77 0,78 - 0,82 > 0,82 

 30-39 < 0,72 0,72 – 0,78 0,79– 0,84 > 0,84 

Mulheres 40-49 < 0,73 0,73 – 0,79 0,80 – 0,87 > 0,87 

 50-59 < 0,74 0,74 – 0,81 0,82 – 0,88 > 0,88 

 60-69 < 0,76 0,76 – 0,83 0,84 – 0,90 > 0,89 

Fonte: Valdez et al. (1993). 

 

Neste caso, porém, a CA foi obtida através de densitometria óssea por absorciometria 

por DXA. 

Programa de Hidroginástica 

O programa de exercícios físicos de hidroginástica foi implementado com participação 

de profissional de Fisioterapia e desenvolvido com acompanhamento de um profissional de 

Educação Física, cuja quantidade de sessões e duração de cada sessão foi determinada após 

análises dos resultados das anamneses iniciais, além da administração do princípio da 

sobrecarga que dependeu da evolução/involução das condições da voluntária. 

Foram estabelecidas e realizadas 03 (três) sessões semanais, às 2ªs., 4ªs. e 6ªs. feiras, 

no horário de 10h00 às 11h00 (horário de Brasília-DF-Brasil), tendo sido iniciadas em 10 de 

fevereiro de 2014 e encerradas em 27 de agosto de 2014, num total de 50 (cinquenta) sessões, 

com duração de 50 (cinquenta) minutos cada sessão. Destes, 10 (dez) minutos de aquecimento 

com deslocamentos; 30 (trinta) minutos de exercícios localizados, assim distribuídos: 

(a) exercícios dinâmicos para MMSS: adução e abdução de ombros, flexão e extensão de 

cotovelo, adução e abdução de ombros associadas à flexão e extensão de cotovelo; 

(b) exercícios dinâmicos para MMII: adução e abdução de quadril, flexão e extensão de 

joelhos, marcha estacionária); 

(c) exercícios de respiração: sopros em cânulas de comprimentos variados; 
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e 10 (dez) minutos de volta à calma. Foram executadas 02 (duas) séries com repetições que 

variaram de 05 (cinco) a 20 (vinte) para cada exercício, com 01 (um) minuto de intervalo 

entre cada série. Foram utilizados para os exercícios uma roupa de neoprene, protetores 

auriculares, touca, colete cervical, pranchas, flutuadores, bastões longos (espaguete), 

caneleiras e cânulas de comprimentos variados como acessórios. 

Nos exercícios dinâmicos, foram realizadas atividades em decúbito dorsal, com 

utilização de um colete cervical, quatro bastões longos (espaguetes), um par de caneleiras em 

etil vinil acetato (EVA) para os pés; nessa posição, a voluntária realizou exercícios com braço 

direito e MMII, que, dificilmente, seriam realizados em posição de bipedestação. Os 

movimentos do braço direito consistiram em abdução e adução do OD, flexão e extensão do 

CD e da MD com o braço submerso, e flexão e extensão dos quirodáctilos da MD, também 

com o braço submerso; todos os movimentos tiveram duração aproximada de 01 (um) minuto; 

não foram possíveis movimentos com o membro superior esquerdo devido à imobilidade 

causada pela patologia. Com os MMII, sem as tornozeleiras, abdução e adução das pernas, 

movimentos circulares com ambas as pernas simulando pedaladas na água, flexões e 

extensões dos JD e JE, bem como pernadas com ambas as pernas em extensão; todos os 

movimentos tiveram duração aproximada de 01 (um) minuto (ver Figura 2). 

 

                       
Figura 2: Voluntária executando movimentos com o                          Figura 3: Voluntária executando caminha- 
braço direito e com os membros inferiores.                          das na água. 

 

Na posição bípede, com o corpo imerso até a altura do tórax, foram feitas caminhadas 

nas diferentes direções (frente, lado e costas), executando 04 (quatro) voltas na piscina, 

sempre respirando durante a caminhada. Após cada período de um mês, solicitou-se à 

voluntária caminhar com passos gradativamente mais longos (ver Figura 3). 
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Na posição bípede estática, com o corpo imerso até o tórax, a voluntária executou 

sopros expiratórios, após uma inspiração forçada, executando 05 (cinco) repetições. A cada 

semana, foram aumentadas as repetições, acrescentando-se mais 02 (duas) repetições, de 

acordo com a condição da voluntária (ver Figura 4). 
 

                                     
Figura 4: Voluntária executando movimentos ex-            Figura 5: Voluntária executando mo 
piratórios.                vimentos  expiratórios  com  cânulas 
               de comprimentos variados. 

 

Com cânulas de tamanhos diferentes e bolas de tênis de mesa, executou sopros 

expiratórios com e sem as bolas de tênis, iniciando com a cânula menor e, aos poucos, se 

aumentou o seu tamanho, executando 05 (cinco) repetições. A cada semana, foram 

aumentadas as repetições, acrescentando-se mais 02 (duas) repetições, de acordo com a 

condição da voluntária (ver Figura 5). 

Realizou, ainda, na posição bípede, com o corpo imerso até à região torácica, 

exercícios de abdução/adução horizontal e flexão/extensão de OD e OE, executando 05 

(cinco) repetições, associando os movimentos de ombros aos exercícios respiratórios. Sempre 

que fez abdução e flexão de OD e OE, fez uma inspiração e durante adução e extensão de OD 

e OE fez uma expiração. A cada semana, foram sendo acrescidas 02 (duas) repetições (ver 

Figura 6). 

 



Efeito da Prática Regular Monitorada de Atividade Física no Processo de Desenvolvimento da 
Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP) - um Estudo de Caso Único 

Rômulo Carlos de Aguiar  102 
 

               
Figura 6: Voluntária executando exercícios de ab                 Figura 7: Voluntária executando imersões da cabeça 
dução/adução dos ombros.             na água. 
 

Realizou imersão de cabeça, tendo apoio nos ombros, empurrados para baixo quando 

necessário, realizando uma inspiração pelo nariz e, ao mergulhar, fazendo bolhas pelo nariz, 

durante a expiração, executando 05 (cinco) repetições, tendo sido, a cada semana, aumentadas 

02 (duas) imersões (ver Figura 7). 

Na posição dorsal, realizou abdução/adução de ombros e pernas, simultaneamente, em 

movimentos combinados (ver Figura 8). 

 

 
Figura 8: Voluntária executando abdução/adução dos ombros e das pernas. 

 

Resultados 

Quanto à avaliação de composição corporal, em janeiro/2014 e em julho/2014, os 

resultados são apresentados na Tabela 6, destacando-se um IMC baixo e CA também baixa, 

CMO bastante reduzido, e IRMM caracterizando sarcopenia. O %MG mostrou-se 

moderadamente alto. 
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Tabela 6: Resultados e o comparativo pré-teste/pós-teste entre as variáveis antropométricas de janeiro/2014 e 
julho/2014. 

- MC H IMC CA %MG MM CMO MLG IRMM Rag 

 

Jan./2014 

39.0 

kg 

157 

cm 

15.80 

kg/m2 

64 

cm 

26% 27.39 

kg 

70,2% 

1.53 

kg 

-2,0 Zs 

28.92 

kg/m2 

74% 

4.5 

kg/m2 

0.32 

Valores 

padrão* 

59,8 

kg 

155,2 

cm 

21 a 26 

kg/m2 

< 88 

cm 

23% 55-65% > 1,0 Zs 83-88% >5,45 

kg/m2 

0.80 

Diferença 

jan.14./padrão 

↓34,8% ↑1,2% ↓24,8% ↓27,3% ↑13% ↑7,7% ↓50% ↓10,8% ↓17,4% ↓62,5% 

 

Jul./2014 

40.0 

kg 

157 

cm 

16.20 

kg/m2 

66 

cm 

26,9% 27.47 

kg 

68,7% 

1.59 

kg 

-2,0 Zs 

29.06 

kg/m2 

73% 

4.3 

kg/m2 

0.33 

Valores 

padrão* 

59,8 

kg 

155,2 

cm 

21 a 26 

kg/m2 

< 88 

cm 

23% 55-65% > 1,0 Zs 83-88% >5,45 

kg/m2 

0,80 

Diferença 

jul.14./padrão 

↓33% ↑1,2% ↓22,9% ↓25% ↑17% ↑5,7% ↓50% ↓12% ↓21,1% ↓58,8% 

Diferença 

jan.14/jul.14 

↑2,5% = ↑2,5% ↑3% ↑3,5% ↑0,3% ↑4% ↑0,5% ↓4,5% ↑3% 

Legenda: MC – massa corporal; h – estatura; IMC – índice de massa corporal; CA – circunferência abdominal; 
%MG – percentual de massa de gordura; MM – massa muscular; CMO – conteúdo mineral ósseo; MLG – massa 
livre de gordura; IRMM – índice relativo de massa muscular; Rag – relação andróide/ginóide; Zs – Z-score. 
(*) De acordo com IBGE (2008), IBGE (2008), Royal College of Physicians (1983), National Cholesterol 
Education Program (2001), Heyward (1996), Lohman (1992), WHO (2000), Lohman (1992), Baumgartner et al. 
(1998), Dâmaso (2012). 

 
Tabela 7: Resultados e o comparativo pré-teste/pós-teste do índice de obesidade e a categoria de janeiro/2014 e 

julho/2014. 

- IOa IOb IO Categoria 

Jan./2014 0,25% 0,39% 63,09% Marasmo 

Valor padrão* - - 91 a 110% Normal 

Diferença jan.14./padrão - - ↓30,7% - 

Jul./2014 0,26% 0,39% 64,80% Marasmo 

Valor padrão* - - 91 a 110% Normal 

Diferença jul.14./padrão - - ↓28,8% - 

Diferença jan.14/jul.14 ↑4% = ↑2,7% = 

               Legenda: IO – índice de obesidade. (*) De acordo com Waitzberg (2001). 

 

O IO obteve valores abaixo dos padrões, em janeiro/2014 e em julho/2014, conforme 

Tabela 7. 
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O IC obteve, em janeiro/2014 e julho/2014, resultados indicando categoria ‘muito 

alto’, conforme Tabela 8. 

 
Tabela 8: Resultados e o comparativo pré-teste/pós-teste do índice de conicidade e a categoria de janeiro/2014 e 
julho/2014. 

- IC Categoria 

Jan./2014 1,18 Muito alto 

Valor padrão* 1,00 Normal 

Jul./2014 1,20 Muito alto 

Valor padrão* 1,00 Normal 

Diferença jan.14/jul.14 ↑1,7% - 

                                    Legenda: IO – índice de conicidade. 
                                    (*) De acordo com Valdez et al. (1993). 
 

Discussão 

Nas condições antropométricas, em relação à composição corporal, tanto nas 

avaliações pré-teste como nas pós-teste, valores obtidos para MC, h, IMC, CA, CMO, MLG e 

IO foram considerados baixos, principalmente IRMM, caracterizando sarcopenia que, apesar 

da idade jovem, tais fatores associam-se à Síndrome de Fragilidade (SF) da voluntária, 

comum em idosos. Relativamente ao IC, quanto mais elevada a categoria, maior é o 

indicativo para obesidade que, nesta voluntária não se adequa, visto que está na categoria de 

‘marasmo’ no IO, além de IMC ter sido baixo, a CA individualmente também ter sido baixa e 

o %MG ter sido moderado. Apesar de ter havido incrementos do pré-teste para o pós-teste nas 

variáveis MC, IMC, CA, %MG, MM, CMO, MLG e Rag, estas alterações não modificaram o 

quadro sarcopênico e de SF estabelecido, principalmente por decréscimo da taxa de IRMM 

em 4,5%. É necessário, porém, recordar que esta voluntária é portadora de uma doença rara e 

que a análise dos resultados deve ser cautelosa, principalmente quando se tem como 

referência valores de pessoas normais. Com efeito, enquanto o aumento do CMO com um 

programa de exercícios em indivíduos normais é uma adaptação positiva, numa portadora de 

FOP pode ser prejudicial, uma vez que esta sofre de ossificação exagerada e poderá surgir não 

um aumento da densidade óssea normal, mas sim progressão da doença. 

Como o %MG e a MM apresentaram-se moderados e valores de IMC, CA e Rag 

foram baixos, há a possibilidade de acometimento de SM. Em IC, encontrou-se um valor 

indicativo de padrão muito alto, provavelmente, devido às calcificações ocorridas na região 

pélvica, embora a voluntária apresente quadro de sarcopenia associada também a quadro de 

osteopenia, uma vez que CMO apresentou desvio-padrão (DP) de -2,0 Z-score. 
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Se comparados os resultados pré-teste com os pós-teste, as variáveis não sofreram 

alterações consideráveis com a prática de hidroginástica, sugerindo que nestas variáveis não 

se verificou um agravamento do quadro clínico da voluntária. 

Conclusões 

Conclui-se que o programa de hidroginástica proporcionou incrementos discretos nas 

variáveis MC, IMC, CA, %MG, MM, CMO, MLG, Rag, IO e IC. Verificou-se, ainda, um 

declínio do IRMM, reforçando quadro de sarcopenia com SF. Sugere-se a realização de mais 

estudos com doentes FOP, com controle nutricional e com recurso a outros exercícios, para 

averiguar se há efeitos consistentes (positivos ou negativos) do exercício físico nestes 

pacientes. 
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Introdução 
Além de patologias, a população enfrenta também as consequências do processo 

natural de envelhecimento que diminui, frequentemente, a qualidade de vida, reduzindo a 

capacidade de realizar com independência as atividades de vida diárias e as atividades 

instrumentais de vida diárias. Algumas patologias podem restringir ou comprometer 

totalmente esta capacidade e a adoção de métodos que envolvam o fortalecimento de 

indivíduos sedentários é condição indispensável à sua vida, saúde e bem estar geral. Este 

processo, por si só, já acarreta declínio em várias funções, principalmente no que diz respeito 

à movimentação e à deambulação. Se isto for associado ao acometimento de alguma patologia 

considerada como doença rara, cujos fármacos e tratamentos específicos praticamente 

inexistem, a situação se torna mais crítica. 

A Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP), DR causada por mutação gênica, 

compromete, sobretudo, o aparelho locomotor, com formação excessiva de ossificação 

heterotópica progressiva, conversão de tecidos moles (músculos, tendões, ligamentos, 

aponeuroses e demais tecidos conjuntivos) em tecido ósseo e imobilização das articulações, 

manifestando-se por todo o corpo, sendo caracteristicamente mais comum nas tíbias, nos 

fêmures e na coluna cervical, sendo incapacitante aos seus portadores (Gosai et al., 2013).  

A FOP abrevia a expectativa de vida de seus portadores para 45 (quarenta e cinco) 

anos e uma das causas mais comum de óbitos é traumatismo craniano por quedas, devido à 

limitação para deambulação (Kaplan et al., 2005),  

 

 
Figura 1: Más formações simétricas dos grandes pododáctilos com háluxes valgos dos pés e as ossificações 
heterotópicas na mão direita da voluntária. 
 

A síndrome teve várias designações até que McKusick (1972), em 1970, passou a 

denominá-la fibrodisplasia ossificante progressiva, que indica a transformação progressiva de 

partes moles do corpo em ossos e afeta os músculos secundariamente. Devido ao aspecto 
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pétreo dos portadores, causado pela imobilidade das articulações, característica da forma 

avançada da doença, recebe, também, a denominação de Síndrome do Homem de Pedra 

(Stone Man Syndrome). O fenótipo da FOP inclui, como característica definidora, má 

formação congênita dos háluxes (ver Figura 1) e calcificações heterotópicas progressivas com 

determinados padrões anatômicos. 

Segundo Kaplan e Kantanie (2004), as imobilizações das articulações occorem 

seguindo o desenvolvimento da FOP que se dá do esqueleto axial para o esqueleto 

apendicular, afetando a região cervical, a coluna vertebral e a cintura escapular anteriormente 

aos cotovelos, à região pélvica e aos joelhos. Ainda, segundo os autores, se dá, também, no 

sentido craniocaudal, afetando a cintura escapular e os cotovelos anteriormente à região 

pélvica e aos joelhos, e da área proximal para a área distal, afetando a cintura escapular 

anteriormente aos cotovelos e às mãos, e a região pélvica anteriormente aos joelhos e aos pés, 

com progressão das calcificações na infância, inicialmente, na região cervical, na cintura 

escapular e no tórax, para, posteriormente, serem afetados a região pélvica e os joelhos, na 

adolescência ou no início da idade adulta. De acordo com Delai et al. (2004), essa progressão 

pode ser espontânea ou ser acelerada por traumas como quedas do próprio corpo. 

Connor (2004) afirma que fisioterapia não é recomendada para a FOP, já que a 

hiperextensão passiva de partes moles de uma articulação comprometida pode resultar em 

dores. A movimentação ativa deve ser considerada com cautela e com conforto para o 

paciente, para evitar novos surtos. 

 Como a FOP apresenta como sintomas o comprometimento das articulações, pode-se 

pressupor que estas possam sofrer alterações a ponto de proporcionar uma melhor qualidade 

de vida aos portadores, se a prática regular de exercícios físicos for aliada aos tratamentos 

farmacológicos e terapêuticos. Porém, inicialmente devem-se identificar as articulações 

comprometidas e as condições destes portadores para a realização de exercícios físicos, o que 

torna cada caso um estudo em particular, uma vez que a FOP ocasiona incapacidade física 

parcial ou total. 

 Neste estudo, foi elaborado e aplicado um programa de prática regular de sessões de 

hidroginástica, em piscina com água aquecida, numa mulher portadora de FOP, quando se 

pretendeu verificar se o mesmo é capaz de induzir algum tipo de melhoria funcional articular. 

Desta forma, no âmbito geral, objetivou-se, em relação a pontualmente uma mulher 

acometida de FOP, identificar os efeitos de um programa de exercícios físicos composto por 
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sessões de hidroginástica, na flexibilidade de algumas articulações ainda não integralmente 

afetadas pela patologia. 

Especificamente, para isto, objetivou-se caracterizar os efeitos do programa de 

exercícios de hidroginástica nas condições de movimentação, de deambulação e de amplitude 

relacionadas à flexibilidade articular de uma portadora de FOP. 

Metodologia 

Caracterização da Participante 

A participante deste estudo é caucasiana, nascida a termo sem intercorrências, em 

1979. Teve sua primeira infância, aparentemente, normal quando em 1985, aos 06 (seis) anos, 

por ocasião da aplicação de uma vacina intramuscular contra varíola, com técnica utilizando 

seringa automática tipo pistola injetora, a patologia se manifestou. Após alguns dias, 

manifestaram-se febre, dores nos ouvidos, lesões no couro cabeludo, além de áreas 

ruborescidas e edemaciadas por várias partes do corpo. Após regressão dos edemas, 

formaram-se as primeiras calcificações. Verificaram-se, também, uma atrofia progressiva e 

sensível perda de mobilidade no braço esquerdo, aonde, anteriormente, se manifestou a 

protuberância. Com o passar do tempo, a atrofia do braço se agravou, ocasionando uma 

inclinação da região cervical para o lado esquerdo. 

 

 
Figura 2: Voluntária portadora de Fibrodisplasia Ossificante Progressiva. Visões posterior, anterior e lateral 
esquerda mostrando as ossificações heterotópicas na coluna vertebral, cintura escapular, tórax, pelve, membros 
superiores e membros inferiores. 
 

Em 1995, aos 16 (dezesseis) anos, a patologia passou a lhe afetar a coluna vertebral e, 

em seguida, os membros inferiores (MMII). As articulações foram-se imobilizando 

gradativamente e os MMII enrijeceram e não mais flexionavam. As limitações se agravaram e 

se manifestavam dificuldades para sentar. Os tendões dos pés atrofiaram e passou a necessitar 

de uso de sandálias com desníveis de 12,5 cm em ambos os lados para correção da postura, já 
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que seus pés ficaram em hiperextensão constante. Em 1996, com 17 (dezessete) anos, já não 

erguia os membros superiores (MMSS), tendões dos pés atrofiaram ainda mais, 

permanecendo sempre nas pontas dos pés, além de ter sua coluna vertebral calcificada, 

impedindo-a de flexionar o tronco e se sentar. No início do mês de maio de 2011, sua 

patologia foi diagnosticada como sendo Fibrofisplasia Ossificante Progressiva – FOP, 

irreversível e, até então, sem terapias ou prognóstico de cura (ver Figura 2). 

Procedimentos 

 Em pesquisa na internet, buscando-se doenças raras que, encontrou-se esta portadora. 

Fez-se, então, um estudo sobre a patologia, antes de um contato prévio com a portadora, um 

encontro presencial e a abordagem sobre seu interesse e disponibilidade de participar de uma 

pesquisa inovadora e inédita para sua patologia, tendo havido interesse de sua parte. 

Submeteu-se o projeto de pesquisa ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres 

Humanos da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA em Sobral-Ceará-Brasil, de 

acordo com Resolução nº. 466, de 12 de dezembro de 2012 do Conselho Nacional de Saúde, 

obtendo-se parecer de aprovação. Fez-se novo contato com a portadora para esclarecimentos 

sobre a intenção e os objetivos da pesquisa, para dirimir quaisquer dúvidas e responder a 

quaisquer indagações, seguindo-se, então, da Assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE) para participação em pesquisa pela, agora, voluntária, após todos os 

esclarecimentos. Em seguida, organizou-se um grupo multiprofissional, para 

acompanhamento àquela participante, composto por profissional de Educação Física, 

fisioterapeuta, médico cardiologista, terapeuta ocupacional e pneumologista. 

Avaliação da Flexibilidade Articular 

A flexibilidade consiste na capacidade da articulação atingir seus pontos máximos de 

flexão e extensão, adução e abdução, conforme a articulação, tendo sido aferida por 

goniometria ativa, em janeiro/2014 e em julho/2014. Foi utilizando um goniômetro mecânico 

de aço inox da marca WCS, com faixa de leitura de 0º-360º, resolução de leitura de 1º (um 

grau), com verificações em graus das amplitudes dos movimentos nas articulações ombro 

direito (OD), ombro esquerdo (OE), cotovelo direito (CD), cotovelo esquerdo (CE), mão 

direita (MD), mão esquerda (ME), joelho direito (JD), joelho esquerdo (JE), pé direito (PD) e 

pé esquerdo (PE), tendo sido solicitado à voluntária apenas o movimento máximo de flexão 

destas articulações, realizando-se 03 aferições e considerando-se o maior resultado. Nas 

aferições, foram desconsideradas a articulação coxofemoral direita (CFD) e a coxofemoral 

esquerda (CFE), pelo fato da voluntária já apresentar estas articulações totalmente 
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calcificadas pela ossificação heterotópica característica da patologia. Considerou-se como o 

ponto inicial ou o 0º (zero grau) na voluntária a posição de relaxamento com conforto dos 

segmentos corporais aferidos. 

Programa de Hidroginástica 

O programa de exercícios físicos de hidroginástica foi implementado com participação 

de profissional fisioterapeuta e desenvolvido com acompanhamento de um profissional de 

Educação Física, cuja quantidade de sessões e duração de cada sessão foi determinada após 

análises dos resultados das anamneses iniciais, além da administração do princípio da 

sobrecarga que dependeu da evolução/involução das condições da voluntária. 

O programa foi composto da seguinte forma: 

� Período do programa: 10 de fevereiro de 2014 a 27 de agosto de 2014. 

� Dias da semana: 2ªs., 4ªs. e 6ªs. feiras. 

� Total de sessões: 50 (cinquenta) sessões. 

� Duração de cada sessão: 60 (sessenta) minutos, em média. 

� Divisão da sessão: 

o 10 (dez) minutos para aquecimento com deslocamentos; 

o 30 (trinta) minutos para exercícios localizados: 

� (a) exercícios dinâmicos para MMSS: adução e abdução de ombros, flexão 

e extensão de cotovelo, adução e abdução de ombros associadas à flexão e 

extensão de cotovelo; 

� (b) exercícios dinâmicos para MMII: adução e abdução de quadril, flexão e 

extensão de joelhos, marcha estacionária; 

� (c) exercícios respiratórios; 

o 10 (dez) minutos para volta à calma. 

� Número de séries por sessão: 02 (duas) séries; 

�  Número de repetições/intervalo por série: de 05 (cinco) a 20 (vinte) para cada exercício, 

com 01 (um) minuto de intervalo entre cada série. 

� Acessórios utilizados: roupa de neoprene, protetores auriculares, touca, colete cervical, 

pranchas, flutuadores, bastões longos (espaguete), caneleiras em etil vinil acetato e 

cânulas de comprimentos variados. 

Nos exercícios dinâmicos, em decúbito dorsal, foram executados movimentos do 

braço direito que consistiram em abdução e adução do OD, flexão e extensão do CD e flexão 

e extensão da MD com o braço submerso, e flexão e extensão dos quirodáctilos da MD, 
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também com o braço submerso; não foram possíveis movimentos com o membro superior 

esquerdo devido à imobilidade causada pela patologia (ver Figura 3). Com os MMII, sem as 

tornozeleiras, foram executadas abdução e adução das pernas, movimentos circulares com 

ambas as pernas simulando pedaladas na água, flexões e extensões do JD e do JE, bem como 

pernadas com ambas as pernas em extensão (ver Figura 3); todos os movimentos tiveram 

duração aproximada de 01 (um) minuto. 

 

                       
Figura 3: Voluntária  executando  movimentos com                           Figura 4: Voluntária executando caminha- 
o braço direito e os membros inferiores.                         das na água. 

 

Na posição bípede, com o corpo imerso até a altura do tórax, foram feitas caminhadas 

nas diferentes direções (frente, lado e costas), executando 04 (quatro) voltas na piscina, 

sempre respirando durante a caminhada. Após cada período de um mês, solicitou-se à 

voluntária caminhar com passos gradativamente mais longos (ver Figura 4). 

Na posição dorsal, realizou abdução/adução de ombros e pernas, simultaneamente, em 

movimentos combinados (ver Figura 5). 

 

 
Figura 5: Voluntária executando abdução/adução dos ombros e dos membros inferiores. 
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Resultados 

Considerada a avaliação dos efeitos do programa de exercícios de hidroginástica na 

flexibilidade, os resultados revelaram que as amplitudes das articulações do OD, do OE, do 

PE, do JE, do TD e do TE não se alteraram; as articulações CV, CE, PD e JD aumentaram o 

ângulo de flexão (ver Tabela 2). 

Com as aferições, em janeiro/2014, verificou-se que em 07 (cinco) articulações esta 

voluntária já apresentava total imobilidade em consequência da patologia: OD, OE, ME, 

CFD, CFE, PD e PE. A flexibilidade das articulações CE, JD e JE já apresentavam 

comprometimento em função da patologia, mas a flexibilidade das articulações CD e MD 

estava ainda bastante preservada. Em julho/2014, goniometria mostrou que a flexibilidade nas 

articulações CD, CE, PD e JD apresentou incrementos em relação a janeiro/2014. A 

flexibilidade das demais articulações permaneceu inalterada, de acordo com Tabela 1. 

 
Tabela 1: Resultados comparativos pré-teste/pós-teste da goniometria de janeiro/2014 e julho/2014. 

Articulação Janeiro/2014 Julho/2014 Diferença jan.14/jul.14 

CD 1400 1500 ↑7,1% 

CE 400 550 ↑37,5% 

MD 950 1100 ↑15,8% 

JD 300 400 ↑33,3% 

JE 250 250 = 

Legenda: CD (cotovelo direito); CE (cotovelo esquerdo); MD (mão direita); JD (joelho direito); JE (joelho 
esquerdo).  
 

Discussão 

No presente estudo, foi possível constatar que um programa de hidroginástica que 

inclui exercícios de mobilidade articular, aplicado a uma portadora de FOP, foi capaz de 

induzir um aumento do ângulo de flexão de todas as articulações que ainda não estavam 

calcificadas. 

Embora, de acordo com o estudo clássico de Silver (1923), existam valores padrão 

para flexões máximas das articulações (ver Tabela 2), considerando-se como ponto inicial ou 

0º (zero grau) a posição anatômica do indivíduo, estabeleceu-se, neste estudo, como ponto 

inicial ou 0º (zero grau) na voluntária a sua posição de relaxamento com conforto, uma vez 

que as calcificações heterotópicas provocadas pela FOP, em muitas das articulações, impedia 

que se posicionasse na posição anatômica de acordo com a literatura específica. 
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Tabela 2: Valores padrão para as flexões das articulações cotovelos, mãos e joelhos avaliadas na voluntária, em 

graus. 

Articulação Valor padrão para flexão máxima(*) 

Cotovelo 1400 

Mão 700 

Joelho 1300 

Adaptado de Silver (1923). 
 

Quanto à flexibilidade, mobilidade e deambulação, há comprometimento em todas 

estas variáveis, visto que se manifestou imobilidade total em 07 (sete) articulações e 

comprometimento da flexibilidade em mais 03 (três), em função das calcificações 

ocasionadas pela patologia, com apenas 02 (duas) articulações ainda totalmente preservadas. 

Porém, comparando-se goniometria pré-teste com pós-teste, verificaram-se alterações nas 

articulações CD, CE, MD e JD, denotando uma alteração na amplitude destas articulações que 

pode ser atribuída à prática de hidroginástica nas articulações CE e JD. Estes resultados foram 

também obtidos por Zambon et al. (2015) num estudo com idosas praticantes de 

hidroginástica, tendo os autores verificados que a flexibilidade no movimentos de flexão e 

extensão do quadril nas idosas praticantes de hidroginástica e treinamento combinado 

aumentou, sugerindo que estas atividades podem proporcionar melhora da mobilidade do 

quadril, em nível de plano sagital, podendo-se, assim, aplicar em outras articulações. 

Conclusão 

Quanto à flexibilidade, nas articulações com comprometimento total, devido à 

imobilidade por calcificações (OD, OE, CFD, CFE, TD, TE e PE), não se verificaram 

alterações, mas concluiu-se que em outras articulações CD, CE, PD e JD ocorreram 

incrementos em suas amplitudes sugerindo-se o fato de terem sido requisitadas, regularmente, 

por 06 (seis) meses durante os movimentos desencadeados nas sessões de hidroginástica, 

ocasionado alterações na movimentação da voluntária. Assim sendo, a prática regular de 

hidroginástica ou de outra atividade física poderá possibilitar um ganho na amplitude articular 

de algumas articulações já comprometidas parcialmente por imobilizações, mas é necessário 

cautela, pois também poderá causar lesões óstiomioarticulares. 
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 Na generalidade, o estudo de caso realizado com uma portadora de FOP permitiu 

concluir que a aplicação de um programa de hidroginástica pode ser prejudicial no que diz 

respeito a algumas variáveis cardiovasculares e pulmonares, quase não induz alterações 

antropométricas e pode aumentar a flexão das articulações não totalmente ossificadas. 

 Mais especificamente, foi posspivel concluir que: 

1) Nas condições cardiovasculares, concluiu-se que as variáveis diâmetro da raiz da artéria 

aorta, átrio esquerdo, diâmetro do ventrículo direito, espessura diastólica do septo, espessura 

diastólica da parede posterior do ventrículo esquerdo, relação átrio direito/artéria aorta e 

relação septo/parede posterior do ventrículo esquerdo não sofreram nenhuma interferência da 

prática de exercícios de hidroginástica, permanecendo inalterados. Os incrementos 

expressivos ocasionados nas variáveis diâmetro diastólico final do ventrículo esquerdo, 

diâmetro sistólico final do ventrículo esquerdo, massa do ventrículo esquerdo, relação 

massa/superfície corporal, volume diastólico final, volume sistólico, relação volume/massa e 

volume sistólico final levaram a crer que a prática dos exercícios de hidroginástica 

combinados com os exercícios respiratórios podem ter efeito deletério em algumas delas 

corroborado pela diminuição dos valores das variáveis fração de ejeção e percentual de 

encurtamento da cavidade. 

2) A proteína C-reativa apresentou incrementos expressivos, fazendo-se concluir que hidroginástica 

pode ter ocasionado picos inflamatórios. 

3) Relativamente às variáveis pulmonares, no aspecto anátomo-toráxico, em relação à redução 

do espaço intratorácico esquerdo, o programa de hidroginástica não induziu alterações. No 

que se refere aos volumes e capacidades pulmonares, em VEF1% pré e pós-broncodilatação 

não houve interferência da hidroginástica, permanecendo inalterados; as variáveis CVF, 

VEF1 e TEF pré e pós-broncodilatação sofreram deterioração clínica, bem como 2575 pós-

broncodilatação. O incremento na variável PFE apenas ocorreu sobre o feito de substância 

brocodilatadora.  Quanto às pressões respiratórias, os resultados levaram à conclusão que, em 

Pemáx não houve interferência da hidroginástica, com reflexo negativo direto na geração de 

força dos músculos da expiração, corroborando com os resultados das variáveis CVF, VEF1 e 

TEF pré e pós-broncodilatação, e 2575 pós-broncodilatação. Porém, em Pimáx, incremento 

expressivo pode levar a crer que sofreu influência das atividades respiratórias desenvolvidas 

nas sessões de hidroginástica, que exigiram esforços de inspiração por parte da voluntária, 

necessitando, porém, de outros estudos mais duradouros, a fim de se aplicarem protocolos que 

envolvam mais atividades de respiração e por um período de tempo mais prolongado. 
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4) Relativamente às variáveis antropométricas, ocorreram incrementos discretos nas variáveis 

MC, IMC, CA, %MG, MM, CMO, MLG, Rag, IO e IC após o programa de hidroginástica. O 

declínio do IRMM, revela um quadro de sarcopenia com SF. 

5) Quanto à flexibilidade, nas articulações com comprometimento total, devido à imobilidade 

por calcificações (OD, OE, CFD, CFE, TD, TE e PE), a reversibilidade do processo não é 

possível com a prática de exercícios físicos ou outros meios, mas concluiu-se que em outras 

articulações aferidas (CD, CE, PD e JD) ocorreram incrementos em suas amplitudes. 

Sugerem-se novas investigações que discriminem o efeito de diferentes tipos de 

exercício, volume e intensidade da carga nas variáveis cardiovasculares e pulmonares, afim de 

identificar se o exercício poderá trazer benefícios para esta população e se sim, quais os 

exercícios recomendáveis. Sugere-se, ainda, que os estudos sejam acompanhados por um 

controle nutricional. 
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6.1. ANEXO 1 

 

Quadro de doenças raras com os índices de prevalência/incidência 

abaixo de 1:100.000 habitantes 

 
Doença Rara Prevalência presumida 

Acidemia propiônica 0,002 

Progeria 0,005 

Doença de Gaucher perinatal letal 0,01 

Doença de Gaucher tipo 2 0,01 

Mucopolisacaridose tipo 7 0,01 

Deficiência de carbamoilfosfato sintetase 0,03 

Distrofia muscular congênita por deficiência de integrina 0,03 

Doença de Pelizaeus-Merzbacher, forma neonatal 0,03 

Doença de Pelizaeus-Merzbacher, forma transitória 0,03 

Linfoma hepatoesplênico de células T 0,03 

Síndrome de Naegeli-Franceschetti-Jadassohn   0,035 

Doença de Leber 'plus' 0,04 

Botulismo 0,05 

Cordoma 0,05 

Deficiência congênita de fator XIII 0,05 

Deficiência congênita de fator XIII 0,05 

Deficiência de fator II 0,05 

Doença de Gaucher tipo 3 0,05 

Doença linfoproliferativa ligada ao X 0,05 

Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP) 0,05 

Síndrome osteoporose - pseudo-glioma 0,05 

Tirosinemia tipo 1 0,05 

Epidermólise bolhosa juncional 0,06 

Aceruloplasminemia 0,10 

Agamaglobulinemia ligada ao X 0,10 

Aplasia da tíbia – ectrodactilia 0,10 

Atrofia muscular espinhal proximal autossômica dominante, de apresentação no 

adulto 

0,10 

Beta-sarcoglicanopatia 0,10 

Cancro anaplásico da tireóide 0,10 

CuSIT laxa    0,10** 
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Deficiência congênita de fator XI 0,10 

Deficiência congênita de fator XI 0,10 

Deficiência de fator V 0,10 

Diabetes e surdez com hereditariedade materna 0,10 

Displasia renal - aplasia da retina 0,10 

Disqueratose congênita 0,10 

Doença de Creutzfeldt-Jakob 0,10 

Doença de Refsum 0,10 

Glicogenose tipo 4    0,10** 

Hemimelia tibial 0,10 

Hemofilia adquirida 0,10 

Hiperlipoproteinemia tipo 1 0,10 

Intoxicação por colquicina 0,10 

Leimiomatose difusa - síndrome de Alport 0,10 

Leucemia mielomonocítica juvenil 0,10 

Leucodistrofia metacromática 0,10 

Neuropatia motora axonal aguda 0,10 

Neuropatia, sensitiva e motora, axonal, aguda 0,10 

Neutropenia cíclica 0,10 

Síndrome de coluna rígida 0,10 

Síndrome de Crigler-Najjar    0,10** 

Síndrome de encefalopatia mio-neuro-gastro-intestinal 0,10 

Síndrome de Evans 0,10 

Síndrome de Usher tipo 3 0,10 

Síndrome de Wiskott-Aldrich 0,10 

Urticária induzida pelo frio, familiar 0,10 

Adamantinoma  0,11* 

Distrofia muscular congênita de Ullrich 0,13 

Distrofia muscular das cinturas autossômica recessiva tipo 2B 0,13 

Picnodisostose 0,13 

Síndrome de Wolfram 0,13 

Beta-manosidose    0,14** 

Deficiência congênita de fibrinogênio 0,15 

Deficiência congênita de fibrinogênio 0,15 

Diabetes insipidus nefrogênica 0,15 

Mucolipidose tipo 2    0,15** 

Osteodisplasia lipomembranosa poliquística com leucoencefalopatia 

esclerosante 

0,15 
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Síndrome de Hermansky-Pudlak 0,15 

Mucopolissacaridose tipo 6    0,16** 

Coarctação atípica da aorta    0,17** 

Doença de Pelizaeus-Merzbacher, forma clássica 0,17 

Hiperglicinemia não-cetótica isolada 0,17 

Síndrome de Sezary 0,18 

Acrodermatite enteropática por deficiência de zinco 0,20 

Alfa-manosidose    0,20** 

Cardiomiopatia hipertrófica 0,20 

Condrossarcoma mixóide extra-esquelético 0,20 

Deficiência congênita de fator X 0,20 

Deficiência congênita de fator X 0,20 

Deficiência de alanina-glioxilato aminotransferase (hiperoxalúria tipo 1) 0,20 

Deficiência de proteína C 0,20 

Deficiência de proteína S 0,20 

Diabetes mellitus neonatal 0,20 

Distrofia muscular das cinturas autossômica dominante tipo 1B 0,20 

Doença de Letterer-Siwe 0,20 

Doença de Unverricht-Lundborg 0,20 

Epilepsia Piridoxina-dependente    0,20** 

Gama-sarcoglicanopatia 0,20 

Mastocitose sistêmica agressiva 0,20 

Nanismo por insensibilidade à hormona do crescimento 0,20 

Necrólise epidérmica 0,20 

Síndrome de Dubowitz    0,20** 

Síndrome de Fraser    0,20** 

Síndrome de Meckel    0,20** 

Síndrome de Scheie 0,20 

Síndrome TAR    0,20** 

Hipofosfatasia    0,21** 

Doença de Fabry    0,22** 

Imunodeficiência combinada grave por deficiência de adenosina desaminase 0,22 

Síndrome de Barth 0,22 

Síndrome de Hurler-Scheie 0,23 

Xerodermia pigmentosa    0,23** 

Doença de Niemann-Pick tipo A    0,25** 

Doença de Pelizaeus-Merzbacher 0,25 

Lipodistrofia tipo Berardinelli 0,25 
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Síndrome de Papillon-Lefevre 0,25 

Atrofia muscular espinhal proximal tipo 3 0,26 

Miopatia de Miyoshi 0,26 

Carcinoma das paratireoides 0,28 

Síndrome de rubéola congênita    0,29** 

Anemia de Fanconi 0,30 

Delta-sarcoglicanopatia 0,30 

Distonia sensível à dopa 0,30 

Distrofia muscular congênita, merosina negativa 0,30 

Distrofia muscular de Emery-Dreifuss 0,30 

Doença de Tay-Sachs    0,30** 

Encefalopatias espongiformes transmissíveis (termo genérico) 0,30 

Hemoglobinúria paroxística noturna 0,30 

Interrupção do arco aórtico    0,30** 

Intervalo QT longo – surdez 0,30 

Pancreatite hereditária 0,30 

Polidactilia em espelho - defeitos de segmentação e dos membros    0,30** 

Síndrome de Ellis Van Creveld    0,30** 

Síndrome de Lowe    0,30** 

Síndrome de Sanfilippo tipo A (Mucopolissacaridose tipo 3A) 0,30 

Síndrome de Sotos    0,30** 

Síndromes miastênicos congênitos 0,30 

Transposição das grandes artérias, corrigida congenitamente    0,30** 

Atrofia muscular espinhal proximal tipo 4 0,32 

Deficiência de fator VII 0,33 

Displasia campo-mélica    0,33** 

Doença de Moya-Moya 0,33 

Síndrome de Menkes    0,33** 

Síndrome de Lesch-Nyhan    0,34** 

Distonia de torção idiopática 0,40 

Doença de Niemann-Pick tipo B 0,40 

Doença do Núcleo Central 0,40 

Doença granulomatosa crônica    0,40** 

Falência da medula óssea 0,40 

Mucopolissacaridose tipo 4 (MPS4) 0,40 

Neutropenia congênita    0,40** 

Síndrome de Aarskog-Scott    0,40** 

Síndrome de Alagille    0,40** 
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Síndrome de Holt-Oram    0,40** 

Síndrome de Larsen    0,40** 

Síndrome de Sjögren-Larsson    0,40** 

Síndrome de Sturge-Weber    0,40** 

Síndrome de Townes-Brocks    0,40** 

Acidúria argininosuccínica 0,45 

Síndrome de Cowden 0,45 

Síndrome de Werner 0,45 

Lipofuscinose ceróide neuronal, juvenil (doença de Batten, doença de 

Spielmeyer-Vogt, CLN3) 

0,46 

Atrofia dentato-rubro-pálido-luisiana 0,48 

Miosite de corpos de inclusão 0,49 

Alcaptonúria 0,50 

Beta-talassemia 0,50 

Cistinose    0,50** 

Deficiência combinada de fator V e fator VIII 0,50 

Deficiência combinada de fator V e fator VIII 0,50 

Doença de Netherton 0,50 

Paralisia periódica hipercaliêmica 0,50 

Síndrome de Axenfeld-Rieger 0,50 

Síndrome de Birt-Hogg-Dube 0,50 

Síndrome de Ehlers-Danlos    0,50** 

Síndrome de Ondine    0,50** 

Síndrome de Stickler    0,50** 

Hepatoblastoma 0,54 

Porfiria aguda intermitente 0,54 

Pentalogia de Cantrell    0,55** 

Síndrome de McCune-Albright 0,55 

Síndrome de Shwachman-Diamond    0,55** 

Linfangioleiomiomatose 0,56 

Síndrome de Hurler 0,57 

Arterite de Takayasu 0,60 

Hemofilia B ligeira 0,60 

Hemofilia B moderadamente grave 0,60 

Mucopolissacaridose tipo 2    0,60** 

Paralisia supranuclear progressiva – síndrome corticobasal 0,60 

Sequência de acinesia fetal    0,60** 

Síndrome de Rubinstein-Taybi    0,60** 
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Síndrome das CDG tipo Ia    0,64** 

Doença de Blackfan-Diamond    0,67** 

Incontinência pigmentar    0,70** 

Síndrome de Alpers    0,70** 

Síndrome de Bardet-Biedl 0,70 

Sirenomelia    0,71** 

Extrofia da cloaca 0,75 

Hepatite crônica autoimune 0,75 

Mastocitose cutânea 0,75 

Osteopetrose maligna    0,75** 

Embriopatia por talidomida    0,77** 

Miopatia de Bethlem 0,77 

Albinismo ocular ligado ao X recessivo 0,80 

Coração cruzado    0,80** 

Distrofia muscular das cinturas (termo genérico) 0,80 

Epidermólise bolhosa hereditária 0,80 

Glicogenose tipo 2    0,80** 

Hemofilia B grave 0,80 

Nanismo de Silver-Russell    0,80** 

Síndrome angio-ósteo-hipertrófico    0,80** 

Mucopolissacaridose tipo 3    0,87** 

Doença de Crouzon 0,90 

Hemiplegia alternante    0,90** 

Protoporfiria eritropoiética 0,90 

Síndrome de Lewis-Sumner 0,90 

Síndrome MERRF 0,90 

Fonte: Adaptado de Relatórios Orphanet – Prevalência das Doenças Raras: dados bibliográficos (2014). 
* Prevalência ao longo da vida. 
** Prevalência ao nascimento. 
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6.2. ANEXO 2 

 

Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: Efeitos da prática regular monitorada de atividade física no processo de 

desenvolvimento da Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP) - um estudo de caso único. 

Pesquisador: Rômulo Carlos de Aguiar. 

Área Temática: 

Versão: 1. 

CAAE: 22665213.0.0000.5053. 

Instituição Proponente: Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. 

Patrocinador Principal: Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 470.576. 

Data da Relatoria: 27/11/2013. 

Apresentação do Projeto:  

Trata-se de uma investigação em relação à interferência da prática regular monitorada de 

atividade física em processo de fibrodisplasia ossificante progressiva (FOP), caracterizada 

como um estudo de caso único. A investigação será feita com uma pessoa do gênero 

feminino, especificamente com FOP, com idade 34 (trinta e quatro) anos, residente em distrito 

da cidade de Viçosa do Ceará-Ceará-Brasil. Para o desenvolvimento da pesquisa, organizou-

se um grupo multiprofissional composto por profissional de Educação Física, fisioterapeuta, 

médico cardiologista, médico pneumologista, nutricionista, terapeuta ocupacional, além de 

grupo de profissionais da área de saúde do FOP Brasil. Qunato a metodologia é caracterizada 

como estudo de caso intrínseco, único, descritivo e holístico, de caráter qualitativo e de 

caráter quantitativo, do tipo investigação-ação. 

Objetivo da Pesquisa: 

O objetivo principal é identificar os efeitos de um programa de atividade física monitorado 

sobre alguns indicadores de funcionalidade e sobre a qualidade de vida e o bem estar geral de 
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uma mulher acometida de Fibrodisplasia Ossificante Progressiva (FOP. objetiva ainda: 

Caracterizar os efeitos do programa de atividade física nas condições cárdiovasculares; nas 

condições de volumes e capacidades pulmonares, e pressões respiratórias; na variação da 

composição corporal total; e nas condições de realização de atividades de vida diárias de uma 

mulher com FOP. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

A pesquisa apresenta risco no que diz respeito a vulnerabilidade da participante, suas 

condições de mobilidade e suas variedade limitada de movimentos. Tais riscos podem ser 

controlados mediante a adoção de cuidados e monitoramento rigoroso durante as atividades 

físicas a serem executadas, incluindo evitar quedas durante a entrada e a saída na piscina na 

prática de hidroginástica. Como benefícios, pode-se citar a possível melhoria geral da 

funcionalidade do organismo, diminuição de fatores de risco e melhoria da qualidade de vida. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

A pesquisa é justificável, apresenta desenho metodológico coerente com os objetivos 

propostos e pode contribuir para compreensão de casos raros como o apresentado. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Os termos de apresentação obrigatória constam e estão adequados. 

Recomendações: 

Atenção ao controle dos riscos na fase de intervenção da pesquisa. Recomendamos o 

encaminhamento do Relatório de Pesquisa na aba Notificações da Plataforma Brasil. 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

A pesquisa é pertinente e não apresenta inadequações relevantes. 

Situação do Parecer: 

Aprovado. 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não. 

Considerações Finais a critério do CEP: 

Após apresentação e apreciação do projeto de pesquisa o Colegiado do CEP considerou-o 

APROVADO, devendo o pesquisador atentar para as recomendações. 

SOBRAL, 27 de novembro de 2013. 

Assinado por: 

CIBELLY ALINY SIQUEIRA LIMA FREITAS (Coordenador)  

Endereço: Av Comandante Maurocélio Rocha Ponte, 150. 
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Bairro: Derby CEP: 62.041-040. 

UF: CE Município: SOBRAL. 

Telefone: (88)3677-4255 Fax: (88)3677-4242 E-mail: uva_comitedeetica@hotmail.com. 
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7.1. APÊNDICE 1 

 

Relação de Equipamentos Utilizados Para a Recolha dos Dados 

 

� Eletrocardiógrafo portátil com 12 derivações; sistema em 13 canais simultâneos; 

visualização e impressão em 3, 6 ou 13 canais; canal de ritmo com memória de 36 s; 

registro contínuo de todas as derivações; indicador de frequência cardíaca máxima, 

FCmáx., de frequência cardíaca submáxima e informação visual; indicador de frequência 

cardíaca média; cabo único para ECG de repouso e esforço; proteção contra desfibrilação; 

certificação INMETRO, fornecido por Neurosoft Brasil. 

� Espirômetro computadorizado com interface com PC (versão USB), software em 

Windows 2000 ou XP, pneumotacógrafo tipo ‘Fleish’ - colméia metálica, com injetor de 

amostras de 3L e filtro com eficácia da filtração de 99,99% para bactéria e 99,99% para 

vírus, resistência de 4-7 mmH2O/L/seg.,espaço morto de 50ml, confeccionado em 

oliestireno e filtro HEPA, capaz de exibir gráficos em tempo real fluxo/vol. e vol./tempo, 

com telas de incentivo para o paciente. Alimentação elétrica de 100 a 240 Vac, 60 Hz, 

dotado de bateria interna recarregável, com resolução de 128 bits/segundo, compatível 

com sistema operacional Windows Vista e Seven, fornecido por Neurosoft Brasil. 

� Densitômetro Lunar DXA Bone Densitometer, para análise de composição corporal, com 

método de avaliação por absorciometria por dupla emissão de raios (DXA), com 

tecnologia de feixe em leque de ângulo estreito com SmartFan e MVIR, características 

dos raios X com fonte de potencial constante de 100kV, filtro K-edge dose eficiente, 

corrente do tubo 0,188 -2,500mA, tecnologia do detector de alta resolução para aquisição 

direta de imagens digitais, matriz por detector de estado sólido, com dimensões (C x L x 

A) de 2,87m x 1,31m x 1,25m e peso de 360kg, altura da mesa de 0,63m, limite de peso 

do paciente igual a 204kg, interface do usuário enCORE baseada no Windows 13,14, com 

saída para impressora; com geração de relatório impresso com os dados de massa corporal 

total (MCT), massa de músculos esqueléticos (MM), massa livre de gordura (MLG), 

Índice de Massa Corporal (IMC) e classificação de acordo com Bray (1987) que propôs os 

valores apresentados abaixo como desejáveis para o IMC (kg/m2), massa de gordura 

(MG), percentual de gordura (%MG), %MG andróide e ginóide, relação de %MG 

andróide e ginóide, classificação do %MG, conteúdo mineral ósseo, circunferência 

abdominal, índice relativo de massa muscular (IRMM), Relação Cintura/Quadril (RCQ), 
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MM e MG de membros superiores (MMSS) e de membros inferiores (MMII) de forma 

segmentada, densidade mineral óssea (bone mineral density - BMD) de cabeça, tronco, 

MMSS e MMII, costelas, pelve e coluna, estimativa do conteúdo mineral ósseo (bone 

mineral content – BMC) fragmentado e minerais totais, fornecido por GE Healthcare. 

� Fita de medidas antropométricas, da marca Mabbis, com trava, em fibra de vidro, 

inelástica, com 200 cm, com medidas tanto em polegadas como no Sistema Métrico, 

fornecida por Cardiomed–Equipamentos Médico-hospitalares. 

� Goniômetro mecânico da marca WCS, com faixa de leitura de 0º-360º, resolução de 

leitura de 1º (um grau), com hastes de comprimento de 34 cm, confeccionado em aço inox 

escovado. 

� Equipamento Accutrend Plus-Roche, com intervalo de temperaturas para a medição, 

dependente dos parâmetros de teste (colesterol e triglicérides 18-30 ºC, glicose 18-32 ºC, 

lactato 15-35 ºC), em umidade relativa de 10-85%, com intervalos de medição (glicose 

sanguínea: 20-600 mg/dL (1,1-33,3 mmol/L), colesterol: 150-300 mg/dL (3,88-7,76 

mmol/L), triglicérides: 70-600 mg/dL (0,80-6,86 mmol/L), lactato: 0,8-21,7 mmol/L 

(valor sanguíneo) - 0,7-26 mmol/L (valor plasmático), memória de 100 valores medidos, 

opcionalmente com data, hora e informação adicional por parâmetro de teste, interface de 

infravermelhos LED/IRED Classe 1, funcionamento com 4 pilhas alcalinas com 

manganês AAA 1,5 V, número de aferições além de 1.000, classe de proteção III, 

dimensões de 154 x 81 x 30 mm, peso de 140 g, para tipo de amostra de sangue capilar 

fresco, volume da amostra de uma gota de sangue suspensa, intervalo de temperaturas de -

25 ºC a + 70 ºC, em umidade relativa de 10 a 85% (sem condensação), fornecido por 

Cardiomed–Equipamentos Médico-hospitalares. 

� Manovacuômetro [manômetro (+) e vacuômetro (-)] da marca CRK®, de aferição máxima 

igual a 150 cmH2O com divisões de 5 cmH2O, com cânulas e bocais de plástico re-

esterelizáveis com orifício para escape. 
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7.2. APÊNDICE 2 

 

Cronograma das Sessões de Hidroginástica 

 

Sessão Data Dia Horário 

1.  03/02/2014 2ª. feira 10h00 às 11h00 

2.  05/02/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

3.  07/02/2014 6ª. feira 10h00 às 11h00 

4.  10/02/2014 2ª. feira 10h00 às 11h00 

5.  12/02/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

6.  14/02/2014 6ª. feira 10h00 às 11h00 

7.  19/02/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

8.  21/02/2014 6ª. feira 10h00 às 11h00 

9.  24/02/2014 2ª. feira 10h00 às 11h00 

10.  26/02/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

11.  27/02/2014 6ª. feira 10h00 às 11h00 

12.  10/03/2014 2ª. feira 10h00 às 11h00 

13.  12/03/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

14.  14/03/2014 6ª. feira 10h00 às 11h00 

15.  17/03/2014 2ª. feira 10h00 às 11h00 

16.  19/03/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

17.  21/03/2014 6ª. feira 10h00 às 11h00 

18.  02/04/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

19.  04/04/2014 6ª. feira 10h00 às 11h00 

20.  07/04/2014 2ª. feira 10h00 às 11h00 

21.  09/04/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

22.  11/04/2014 6ª. feira 10h00 às 11h00 

23.  14/04/2014 2ª. feira 10h00 às 11h00 

24.  16/04/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

25.  23/04/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

26.  28/04/2014 2ª. feira 10h00 às 11h00 

27.  30/04/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 
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28.  05/05/2014 2ª. feira 10h00 às 11h00 

29.  07/05/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

30.  09/05/2014 6ª. feira 10h00 às 11h00 

31.  12/05/2014 2ª. feira 10h00 às 11h00 

32.  14/05/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

33.  16/05/2014 6ª. feira 10h00 às 11h00 

34.  21/05/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

35.  23/05/2014 6ª. feira 10h00 às 11h00 

36.  26/05/2014 2ª. feira 10h00 às 11h00 

37.  28/05/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

38.  30/05/2014 6ª. feira 10h00 às 11h00 

39.  04/06/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

40.  06/06/2014 6ª. feira 10h00 às 11h00 

41.  09/06/2014 2ª. feira 10h00 às 11h00 

42.  11/06/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

43.  13/06/2014 6ª. feira 10h00 às 11h00 

44.  16/06/2014 2ª. feira 10h00 às 11h00 

45.  18/06/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

46.  20/06/2014 6ª. feira 10h00 às 11h00 

47.  23/06/2014 2ª. feira 10h00 às 11h00 

48.  25/06/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

49.  30/06/2014 2ª. feira 10h00 às 11h00 

50.  02/07/2014 4ª. feira 10h00 às 11h00 

 Total 50 Sessões 
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7.3. APÊNDICE 3 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Para a Participação em Pesquisa 

 

Título: _______________________________________________________________ 

Investigador(a): _______________________________________________________ 

Local de estudo: _______________________________________________________ 

Endereço: ____________________________________________________________ 

 

Nota: Este termo de consentimento pode conter palavras que você não entenda. Por 

favor, pergunte ao profissional ou à equipe que acompanha o estudo a respeito de quaisquer 

palavras ou informações que você não entenda claramente. 

Introdução e Objetivos: ________________________________________________ 

 Duração do Estudo: ____________________________________________________ 

Descrição do Estudo: ___________________________________________________ 

Riscos e Desconfortos: __________________________________________________ 

Benefícios: ___________________________________________________________ 

 Confidencialidade: As informações obtidas através deste estudo serão divulgadas 

publicamente, mediante seu consentimento; entretanto, sua identidade e de todos os 

integrantes de sua família serão preservadas, jamais reveladas, podendo-se, porém, utilizar-se 

de fotos de seu corpo, na íntegra ou em partes, não proporcionado exibição explícita de áreas 

de sua face ou de sua cabeça que lhe possam identificar. 
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7.4. APÊNDICE 4 

 

Consentimento Livre e Esclarecido da Participante 

 

Eu, sujeito(a) do gênero ____________, nacionalidade ____________, estado civil 

______________, profissão ____________, ___ anos, com minhas faculdades mentais 

preservadas, voluntária envolvida neste projeto de pesquisa, li e entendi as informações deste 

estudo, bem como todas as minhas dúvidas em relação ao estudo e à minha participação 

foram respondidas satisfatoriamente. Portanto, dou livremente meu consentimento para 

participação no estudo até que decida pelo contrário e, assinando este Termo de 

Consentimento, concordo com minha participação neste estudo, não abrindo mão, na 

condição de participante de um estudo de pesquisa, de nenhum dos direitos legais que eu teria 

de outra forma, bem como consinto a utilização de fotos do meu corpo, na íntegra ou em 

partes, não proporcionado exibição explícita de áreas de minha face ou de minha cabeça que 

me possam identificar. 

 

Assinatura do(a) voluntário(a): 

Assinatura: _______________________________________________ Data: ___/___/______. 

 

Assinatura da testemunha 1:  

Assinatura: _______________________________________________ Data: ___/___/______. 

 

Assinatura da testemunha 2: 

Assinatura: _______________________________________________ Data: ___/___/______. 

 

Nome do(a) investigador(a): ___________________________________ (em letra de forma). 

Assinatura: _______________________________________________ Data: ___/___/______. 


