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Introdução: A hipofosfatasia (HPP) é uma doença óssea rara de origem hereditária 

progressiva com hipomineralização óssea, a qual pode ser classificada clinicamente por cinco 

tipos, de acordo com a idade e a gravidade, como perinatal (letal), diagnosticada no útero e/ou 

no nascimento; infantil, com menos de 6 meses de idade; infância/juvenil, de 6 meses de 

idade até 18 anos; adulto, maior de 18 anos e odonto-hipofosfatasia, qualquer idade [1,2]. A 

doença é causada pelo gene ALPL que codifica a fosfatase alcalina não específica de tecido 

(TNAP), sendo que este possui um papel fisiológico importante na mineralização óssea. Com 

isso, a falha na mineralização óssea pode resultar em raquitismo ou em osteomalácia em 

pacientes com hipofosfatasia¹. O raquitismo é caracterizado pela falha na mineralização da 

cartilagem de crescimento da criança, o que interfere no seu crescimento e gera deformidades 

posturais. A osteomalácia é gerada por um defeito na mineralização da matriz óssea- 

geralmente presente na fase adulta- e isto pode causar baixa densidade mineral óssea, 

ocasionando fraturas no indivíduo, geralmente se apresentando na fase adulta [3]. As formas 

mais graves da HPP podem apresentar insuficiência respiratória, decorrente do tórax 

hipoplásico e convulsões recorrentes por deficiência na metabolização da vitamina B6 pela 

falta da atividade da fosfatase alcalina nas células neuronais, que são letáis. Em casos mais 

leves da doença, geralmente, classificada como HPP adulto, os pacientes apresentam 

raquitismo ou osteomalácia e defeito funcional do exercício [1]. Ademais, podem apresentar 

outras complicações clínicas, como fraturas, complicações articulares da condrocalcinose, 

poliartrite calcificante e dores múltiplas. Desse modo, o diagnóstico precoce e correto é 

imprescindível para fornecer um tratamento adequado, capaz de prevenir fraturas e 

complicações associadas à pseudoartrose. O diagnóstico pode ser realizado através da história, 

exame físico e clínico, achados radiográficos compatíveis com a HPP e também pela análise 

clínica do gene ALPL. Em relação ao tratamento da HPP, deve ser multidisciplinar e 

individualizado, de acordo com as características e gravidade das manifestações clínicas da 

patologia [4]. Nesta perspectiva, o tratamento clínico ainda é limitado e a doença não possui 

cura. Atualmente, um dos tratamentos para a HPP pediátrica é a terapia de reposição 

enzimática (asfotase alfa), aprovada em 2015 no Japão, na UE, no Canadá e nos EUA. 

Todavia, esse método de tratamento ainda não está disponível para a HPP em adultos nesses 

países [1]. Além disso, o tratamento fisioterapêutico é de extrema importância, visto que o 

raquitismo e a osteomalácia são manifestações clínicas comuns nesta patologia, que 

contribuem para a progressão da doença. Dessa forma, a fisioterapia, por meio de exercícios 

resistidos e de amplitude de movimento, garante atenuação do quadro álgico, aumento do 

crescimento ósseo, do ganho de peso, do conteúdo mineral ósseo e da massa muscular, 

demonstrando ser um importante fator no aumento da mineralização óssea, retardando a 

progressão e reduzindo a morbimortalidade da patologia [5]. Objetivos: Relatar a experiência 

de atendimento em um paciente adulto com o diagnóstico de hipofosfatasia juvenil. Descrição 

da Experiência: Este estudo trata-se de um relato de experiência baseado no atendimento de 

um paciente com o diagnóstico de hipofosfatasia, que possui histórico de dor contínua e de 
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longa duração nas articulações do corpo, principalmente, nas articulações do punho e do 

joelho, com melhora ao dormir e piora em movimentações excessivas. A doença teve início 

na infância, porém obteve diagnóstico tardio, ocorrido há dois anos, sendo que familiares de 

primeiro grau também são portadores da patologia. Em 2016, sofreu uma fratura em membro 

inferior direito (MID), no qual fraturou a tíbia e a fíbula, com isto, ficou seis meses sem 

andar. O paciente não faz uso de medicamento contínuo para a doença, porém, quando o 

quadro álgico agudiza, faz o uso do paracetamol ou do ibuprofeno. No exame físico, 

apresentou MSD elevado, escapulas aduzidas, triângulo de tales aumentado a esquerda, pelve 

e cabeça anteriorizadas, joelhos valgos e recurvatos e pé plano. Em seu diagnóstico cinético 

funcional, possui limitação mista global, por diminuição de trofismo, amplitude de 

movimento e força muscular, limitando atividades domésticas, longas caminhadas, pegar 

ônibus, restringindo sua participação nas tarefas de casa e dos estudos devido a 

Hipofosfatasia. O referido paciente foi submetido a um plano de tratamento como os objetivos 

de minimizar o quadro álgico, ganhar força muscular, aumentar o trofismo muscular, manter 

amplitude de movimento, melhorar a postura e a qualidade de vida. Para isso, nos 

atendimentos as condutas utilizadas foram exercícios de condicionamento cardiorrespiratório, 

exercícios de impacto e exercícios isométricos, como a bicicleta ergométrica alternado com a 

esteira em sessões diferentes, o exercício de subir e descer escada, o exercício de subir e 

descer do step, alongamento ativo, exercício de agachamento e exercício isométrico de ponte 

e apoio unipodal por 10 segundos. Resultados: A aplicação das condutas fisioterapêuticas 

geraram diversos benefícios para o paciente em curto tempo de tratamento, fomentando 

melhora em sua capacidade motora funcional. Ao final das sessões, o paciente relatou redução 

do quadro álgico em suas articulações, maior facilidade e maior segurança ao executar 

movimentos de grandes amplitudes e diminuição da frequência e da duração de dor durante a 

execução das suas tarefas de vida diárias. Apesar do diagnóstico tardio e da ausência de cura 

para a HPP, observou-se que a fisioterapia, através da progressão dos exercícios de passivos e 

isométricos para ativos assistidos, ativos livres e resistidos, é essencial no tratamento desta 

patologia, pois promove atenuação da sintomatologia e dos sinais característicos desta doença. 

Conclusão: Em suma, a Hipofosfatasia é uma doença hereditária, rara e progressiva do 

metabolismo ósseo e mineral, causada por um déficit na atividade da enzima fosfatase 

alcalina, provocando hipomineralização óssea, a qual interfere de forma significativa na 

funcionalidade desses pacientes pelos prejuízos gerados nos sistemas musculoesquelético, 

neurológico e respiratório. O tratamento fisioterapêutico nesta patologia visa, principalmente, 

reduzir a progressão da doença, por meio da atenuação dos sinais e sintomas, e proporcionar 

melhor qualidade de vida para esses pacientes, possibilitando executarem suas tarefas de vida 

diárias. Nesta perspectiva, o plano terapêutico proposto neste estudo obteve efeitos favoráveis 

e seguros à curto prazo para o paciente. No entanto, apesar dos diversos benefícios e da 

necessidade da atuação fisioterapêutica na HPP são escassos os estudos que abordam tal 

atuação. Assim, salienta-se a necessidade de realizar mais estudos que abordem a atuação da 

fisioterapia na Hipofosfatasia. 

 

Descritores: Hipofosfatasia, Hipomineralização, Fisioterapia. 
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