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O que é a FOP?

A Fibrodisplasia ossificante progressiva (FOP) é uma doença que
atinge os tecidos moles do corpo humano. Ela se caracteriza pelo
aparecimento de ossos extras em regiões do corpo nas quais não
deveriam existir um osso.



O gene da FOP

Foi descoberto recentemente que a FOP é causada por
uma mutação genética no cromossomo 2. Ocorre, em
um local específico, a mudança de uma proteína
chamada histidina por uma proteína chamada arginina. 



Incidência
Cientistas estimam que existam cerca de 3300 pessoas com FOP
em todo o mundo, o que equivale a 1 pessoa com FOP a cada 2
milhões. Entretanto, apenas se tem conhecimento de cerca de
740 casos de portadores de FOP atualmente.



Raio-x;
Ossos extras palpáveis;
Hálux característico.

Por se tratar de uma patologia pouco conhecida, a FOP é, por
diversas vezes, diagnosticada como câncer, o que atrasa e
dificulta que o real diagnóstico seja feito.

Para seu diagnóstico, necessita-se de:

Características e diagnóstico



FOP a longo prazo

Conforme os surtos vão acontecendo, a
mobilidade do portador vai ficando cada vez
mais limitada, É possível que na terceira
década de vida do paciente este necessite
passar boa parte de seu tempo acamado ára
não ter maiores complicações.



Relato de caso
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O que os portadores de FOP devem evitar?
Quedas;
Cirurgias;
Atividades físicas;
Anestesias locais/regionais;
Injeções intramusculares;
Procedimentos odontológicos invasivos; 
Gravidez.



Quedas e a FOP

Colocar barras de apoio na casa do paciente;
Remover tapetes/ usar fita dupla face para prendê-los no
chão;
Em casos onde a mobilidade dos membros inferiores é
afetada, deve-se considerar usar cadeiras de rodas
motorizadas, andadores, muletas e scooters.

Os portadores de FOP devem tomar cuidado com quedas
devido ao risco de ocasionar um trauma. Para isso,
recomenda-se:



Cirurgias e a FOP

Assim que a doença for diagnosticada, realize uma ficha de
informações médicas e tenha sempre uma na bolsa para
emergências. 

As cirurgias devem ser evitadas, sendo somente consideradas
em casos de extrema necessidade. Em casos onde as cirurgias
precisam ser feitas, é necessário evitar anestesias locais e usar
somente as anestesias gerais.

Recomendações:



Atividades físicas e a FOP

Atividades físicas com alto nível de intensidade e
riscos de fraturas ou quedas devem ser evitadas.
Entretanto, por já terem uma mobilidade reduzida, os
pacientes não podem ficar totalmente "sedentários",
por isso, recomenda-se que os portadores de FOP
pratiquem natação e hidroginástica.



Fisioterapia e a FOP
A fisioterapia não é recomendada para pacientes com FOP
em casos onde precise ocorrer o estiramento muscular,
pois, até mesmo os pequenos estiramentos podem
ocasionar em surtos. Entretanto, nos casos onde a
expansibilidade torácica do paciente está sendo afetada
devido aos ossos extras na região do tórax, recomenda-se
que o paciente realize a fisioterapia torácica.



Procedimentos odontológicos
Os procedimentos odontológicos invasivos, por
necessitarem o uso de anestesia local, devem
ser evitados. Recomenda-se visitas periódicas
ao dentista. 
Caso o paciente esteja fazendo tratamento com
bifosfonatos, em especial os aminobifosfonatos
como pamidronato e zolendroano, os cuidados
devem ser redobrados, uma vez que dentistas
acreditam que tais medicações estejam
relacionadas com a osteonecrose mandibular.



Hepatite B;
Influenza;
Vacina cotra pneumonia;
Sarampo, Caxumba e Rubéola

As vacinas administradas por via intramuscular devem ser evitadas por estes
pacientes, uma vez que podem desencadear surtos. Algumas vacinas podem ser
administradas por via subcutânea, tais como:

Vacina da tríplice viral não deve ser administrada nos portadores de FOP

Imunização e o portador de FOP



Gravidez e a FOP

Riscos de surtos;
Complicações respiratórias;
Riscos de o bebê desenvolver paralisia cerebral e outras
patologias neurológicas;
Riscos no parto;
Risco de o bebê desenvolver FOP;
Riscos de maiores complicações da doença durante a gravidez
e no pós-parto.

Apesar de possível, a gravidez da mulher portadora de FOP pode
trazer diversos riscos para a genitora e seu bebê, tais como:



Apesar de se tratar de uma patologia que não possui cura, estudos
estão sendo realizados na Universidade de Kyoto (Japão) com
rapamicina. Pesquisas mostraram resultados animadores em
camundongos.
Os testes em humanos se iniciaram em setembro deste ano.

Tratamento
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