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Este questionário foi criado pela ANDO Portugal, Associação Nacional de Displasias Ósseas, com o objectivo de
recolher dados que permitam compreender e avaliar o enquadramento social, acompanhamento clínico e
necessidades das pessoas com displasias ósseas e famílias.
Número de questionários respondidos: 24
Período de respostas: 09 a 30 de Junho 2017

Tem alguma displasia óssea?

Sim
47,6%

Não
52,4%

Sem diagnóstico
definido
9,1%

Se tem uma displasia óssea,
qual é o seu diagnóstico?
Hipofosfatásia
9,1%

Acondroplasia
36,4%

SEDc
9,1%

Hipocondroplasia
9,1%

A acondroplasia é a displasia óssea não
letal mais frequente, com 1 caso a cada
25.000 nascimentos (1). Os dados obtidos
confirmam a sua maior prevalência
comparativamente a outras displasias.
Orphanet report series, 2017

Displasia
epifisiária múltipla
9,1%

Displasia
diastrófica
9,1%

Cartilage hair
hypoplasia
9,1%

É pai/mãe de uma criança com displasia óssea?

Sim
38,1%

Não
61,9%

Os dados desta resposta evidenciam o
interesse de participação de pais de crianças
com menos de 8 anos de idade com algum
tipo de displasia.
A existência da Internet facilita a que os pais
tenham maior acesso a informação.

Qual a displasia óssea diagnosticada ao seu filho?
Sem diagnóstico
definido
7,7%

SEDc
7,7%

Displasia
diastrófica
15,4%

Mais uma vez se constata a maior
prevalência da acondroplasia.
Prevalência: número total de casos existentes numa
determinada população e num determinado momento temporal

Acondroplasia
69,2%

Quando recebeu o diagnóstico do seu filho?
Outro
7,7%%

Segundo trimestre de gestação
7,7%%

Após
nascimento
30,8%

Estes resultados evidenciam a capacidade de detecção
e diagnóstico precoce de displasias ósseas durante o
período de gravidez, facto vastamente descrito da
ciência médica actual.
Contudo, quase 31% das crianças só foi diagnosticada
após nascimento, facto que leva a crer que continuam
a existir falhas de diagnóstico durante a gestação.
7,7% reflectem casos ainda sem diagnóstico.

Terceiro
trimestre de
gestação
53,8%

Em que centro hospitalar é acompanhado?

Lisboa
35,3%

Coimbra
29,4%
Beja
5,9%

Sendo que se espera que a maioria da crianças tenha
seguimento clínico hospitalar, os 17,6% de respostas com
“Nenhum” indicia existência de adultos sem
acompanhamento clínico.
Como as displasias são condições crónicas, há degradação
física a vários níveis, entre as quais: degeneração articular e
compressões medulares lombares. É essencial avaliar a que
nível há acompanhamento dos adultos com displasias.

Évora
11,8%

Porto
23,5%

Nenhum
17,6%
Leiria
5,6%

Covilhã
5,6%

Em que especialidades clínicas tem acompanhamento?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

As cinco especialidades mais frequentes são: Ortopedia, Fisiatria,
Genética, Pediatria e Otorrinolaringologia.

Dentária (18,8%)
Endocrinologia (18,8%)
Genética (50%)
Fisiatria (56,3%)
Imunoalergologia (6,3%)
Neurocirurgia (31,3%)
Nutrição (12,5%)
Oftalmologia (31,3%)
Ortopedia (68,8%)
Otorrinolaringologia (37,5%)
Pediatria (50%)
Pneumologia (12,5%)
Psicologia (6,3%)
Nenhuma (12,5%)
Outra (6,3%)

Em que tipo de terapias tem acompanhamento?

A terapia em ambiente aquático, a
hidroterapia, é uma das abordagens
terapêuticas mais favoráveis para o
trabalho musculo-esquelético nas
displasias. Contudo, é a que apresenta
menor percentagem como recurso.

•
•
•
•
•

Hidroterapia (10,5%)
Fisioterapia (42,1%)
Terapia da fala (26,3%)
Terapia ocupacional (21,1%)
Nenhuma (47,4%)

Que complicações de saúde já teve / o seu filho já
teve relacionadas à displasia óssea?

36,8% das pessoas responderam “Nenhuma”.
A ausência total de complicações em displasias,
principalmente no caso de adultos, poderá estar
relacionada com o reduzido seguimento clínico.

•
•
•
•
•
•
•
•

Compressão medular cervical, otites médicas recorrentes que levam à
necessidade de colocação de tubos de ventilação e hidrocefalia são
complicações mais relacionadas à idade pediátrica.

Apneia do sono (31,6%)
Compressão medular cervical (26,3%)
Compressão medular lombar (10,5%)
Correção ortopédica (26,3%)
Tubos de ventilação para os ouvidos (21,1%)
Nenhuma (36,8%)
Hidrocefalia (5,3%)
Outra (10,5%)

Quais as maiores dificuldades que encontrou ou ainda encontra na
sua vida e da sua família relacionadas com a displasia óssea?

•
•
•
•

Acesso a acompanhamento clínico (10,5%)
Acesso a acompanhamento psicológico (10,5%)
Acesso a informação sobre a doença (31,6%)
Ajuda a perceber o que pode ser feito e que
terapias e tratamentos estão disponíveis (36,8%)
• Acesso a acompanhamento por terapeutas
(15,8%)
• Acesso a um tratamento experimental (15,8%)
• Outra (10,5%)

• Compreensão da situação médica e social por parte
da família (10,5%)
• Adaptação do espaço em casa, escola ou trabalho
(36,8%)
• Saber como responder à crítica e ao olhar social
(42,1%)
• Esclarecer os porquês da displasia óssea quando
confrontado com perguntas (31,6%)
• Obter um diagnóstico preciso (21,1%)

Quais as suas preocupações em relação à displasia óssea (para si ou
para o seu filho)?
• Extrema baixa estatura (10%)
• Complicações de saúde
associadas à doença (80%)
• Limitações nas acessibilidades
(55%)
• Capacidade de se adaptar à
sociedade (30%)
• Enquadramento social (30%)
• Adaptações no espaço da
escola, casa ou trabalho (35%)
• Futuro profissional (70%)
• Outra (5%)

Se é um adulto com uma displasia óssea, quais as prioridades que
tem neste momento para si?

• Encontrar trabalho (27,3%)
• Criar novas relações sociais
(36,4%)
• Gerar a sua própria família (9,1%)
• Aceitação pela sociedade da sua
diferença (27,3%)
• Maior independência (36,4%)
• Acesso a apoios sociais (27,3%)

O desenvolvimento de relações
interpessoais é das questões
mais focadas.

• Obter um diagnóstico preciso (18,2%)
• Conhecer outras pessoas com a mesma displasia óssea (36,4%)
• Dar o meu testemunho enquanto pessoa com displasia óssea
(27,3%)
• Ter alguém próximo, credível, a quem possa colocar questões
sobre diferentes aspectos médicos e não médicos (18,2%)
• Outra (18,2%)

Se tem um filho/a com uma displasia óssea, quais as prioridades
que tem neste momento com ele/a?

• Ter uma equipa multidisciplinar que
assegure o seguimento clínico (84,6%)
• Ter acesso a terapias (46,2%)
• Ter acesso a uma equipa de intervenção
precoce (30,8%)
• Ter acesso a acompanhamento psicológico
familiar (7,7%)
• Ter acesso a medicamentos inovadores
para o tratamento da displasia (53,8%)
• Fazer cirurgia de alongamento ósseo (0%)

•
•
•
•

As prioridades das famílas são os
cuidados de saúde, opções
terapêuticas e desenvolver ligações
sociais com outras famílias com as
quais podem partilhar experiências.

Criar um círculo de amigos (23,1%)
Praticar desportos (23,1%)
Ser independente (46,2%)
Conhecer outras famílias com um filho/a com a mesma
displasia óssea para partilha de experiências (61,5%)
• Obter mais informação sobre aspetos não médicos (38,5%)
• Ter alguém próximo, credível a quem colocar questões
sobre diferentes aspetos médicos e não médicos (46,2%)
• Outra (15,4%)

Os comentários dos resultados são da
responsabilidade da ANDO Portugal.

