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Este documento é um guia informa vo sobre a Síndrome da
Quilomicronemia Familiar (SQF). Aqui são apresentados dados, informações
médicas cien ﬁcamente referenciadas, gráﬁcos e ilustrações que fornecem
aos leitores um compêndio das principais caracterís cas da doença,
cumprindo um compromisso de conscien zação, educação e disseminação
de informação sobre esta patologia rara e pouco conhecida.
O guia não tem obje vo promocional referente a nenhum po de
tratamento farmacológico e tampouco fomenta acesso judicial a qualquer
terapia. Ele é dirigido a todas as pessoas que possam se interessar pelo
tema. Sua distribuição é gratuita e a venda é proibida.
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para o outro apresentasse um aspecto leitoso, como um creme, ao invés de
vermelho? Esta é uma das caracterís cas mais presentes da síndrome da
quilomicronemia familiar (SQF), uma doença descrita principalmente por níveis
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O QUE É
SÍNDROME DA
QUILOMICRONEMIA
FAMILIAR?

tão altos de gordura no sangue, que chegam a alterar sua coloração¹. Mas,
apesar de apresentar uma caracterís ca assim marcante, ela é pouco conhecida,
o que acarreta um atraso ou até inexistência de diagnós co.
As consequências podem ir muito além da alteração no aspecto do sangue. Por
isso, disseminar informação sobre essa e tantas outras doenças raras é o meio
para levar conhecimento, educação e apontar caminhos, que mesmo que ainda
não levem à cura, possam proporcionar uma melhor qualidade de vida a quem
precisa conviver com essa condição.
A síndrome da quilomicronemia familiar (SQF) é uma doença rara, de origem
gené ca e hereditária, que resulta numa elevação de triglicérides
(hipertrigliceridemia), que são as gorduras encontradas nos alimentos e que,
em quan dades normais, se transformam em energia para o organismo².
A doença pode se manifestar em qualquer momento da vida, desde o
nascimento até a fase adulta e afeta tanto homens como mulheres². Segundo a
cardiologista Maria Cris na Izar, especialista em SQF, o aspecto leitoso do plasma,
as dores abdominais recorrentes, lesões de pele e a inﬂamação do pâncreas,
costumam ser as primeiras manifestações que fazem as pessoas com SQF
buscarem ajuda médica; por ser pouco conhecida, ainda que exames conﬁrmem
as altas taxas de triglicérides, os pacientes podem não ter o diagnós co
concluído, e isso retarda o início do tratamento².
Por ser a SQF uma condição herditária, de modo recessivo, signiﬁca que a pessoa
afetada precisa herdar de ambos os pais os genes alterados para desenvolvê-la.
Sendo assim, se pai e mãe carregam o gene alterado, há 25% de chance de que
cada ﬁlho seja afetado pela SQF 1,2.

Este conteúdo não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista.

Já imaginou se num simples exame de sangue, o plasma refrigerado de um dia

enzima lipoproteína lipase (LPL), ou por falhas em outros genes associados à
função da LPL¹. A LPL tem o papel de digerir os triglicérides presentes nos
quilomícrons, que correspondem à primeira par cula de lipoproteína formada a
par r da ingestão de alimentos. Os quilomícrons, quando sofrem a ação da LPL,
transformam-se numa par cula que é removida pelo gado 1,2.
A deﬁciência ou ausência da LPL provoca um acúmulo de quilomícrons, que são
par culas de gordura que transportam os triglicérides pelo sistema sanguíneo. O
excesso de quilomícrons eleva muito as taxas de triglicérides, o que pode
desencadear dores abdominais, pancrea tes, alterações nos vasos da re na,
chamadas de lipemia re nalis e lesões cutâneas, chamadas xantomas erup vos,
por deposição de gorduras nesses tecidos. Para minimizar as complicações da
SQF, o paciente deve se submeter a uma dieta muito restrita por toda a vida².
São considerados níveis normais de triglicérides valores abaixo de 150 mg/dL em
jejum, ou abaixo de 175 mg/dL no estado pós-alimentar. Uma pessoa com SQF
tem taxas superiores a 880 mg/dL e esses valores podem ser muito elevados
(acima de 7000 mg/dL). Já se percebe alteração na aparência do sangue durante
a coleta e, especialmente, quando o soro ou plasma é deixado em geladeira de
um dia para o outro. Ele passa a apresentar aspecto cremoso, devido à grande
concentração de gordura¹.
A consequência mais grave da doença é a pancrea te aguda, sendo uma das
explicações do excesso de quilomícrons, que obstrui os vasos sanguíneos do
pâncreas, órgão responsável pela produção de enzimas que auxiliam na
digestão e produz hormônios como a insulina, que regula os níveis de açúcar
e o metabolismo². Sem terapias medicamentosas disponíveis no Brasil, o
tratamento se baseia em uma dieta extremamente restrita em gorduras e
com acompanhamento nutricional².

Este conteúdo não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista.

A doença se caracteriza por uma falha no gene responsável pela produção da

Este conteúdo não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista.

GENE ALTERADO
GENE NORMAL

INDÍVIDUO
COM SQF

Outras doenças também apresentam altos níveis de triglicérides como

A publicação descrevia o caso de três irmãos, de uma família de 8, que

caracterís ca principal e podem ser ocasionadas por fatores externos.

apresentavam grande quan dade de gordura no sangue 10. Por mais que a SQF

Estas podem ter uma causa gené ca associada a condições secundárias.

esteja mencionada em importantes estudos cien ﬁcos, a doença ainda é pouco

É o caso da quilomicronemia mul fatorial (QMF), síndrome que resulta da

conhecida até mesmo entre médicos e proﬁssionais de saúde, o que diﬁculta que

combinação, em várias proporções, de predisposições à perda de funções

seja diagnos cada, mesmo diante das evidências de caracterís cas e sintomas.

por mutações gené cas em pessoas com comorbidades conhecidas por
provocar o aumento dos triglicérides. Apesar da maior prevalência de casos

Os tratamentos convencionais de combate aos triglicérides altos não surtem efeito

de quilomicronemia mul fatorial, o risco de pancrea te aguda por altas

para a doença, e o excesso de gordura transportado pelo sangue para órgãos como

taxas de triglicérides é bem maior do que na SQF

1, 16

. A diabetes

descontrolada, o hipo roidismo, fatores ambientais como abuso de

pâncreas, gado e baço podem provocar lesões permanentes, que causam
sofrimento e dor, e podem ser letais².

álcool, dieta não saudável e certos medicamentos assim como situações
ﬁsiológicas como a gravidez, devem ser avaliadas em pacientes com

Adotar uma dieta extremamente restrita, com teor muito baixo em gorduras,

hipertrigliceridemia grave 16.

altera também o convívio social e familiar do paciente de SQF, mas é o caminho
para buscar uma vida mais saudável, mesmo com essa condição limitante. Pela

A SQF foi descrita pela primeira vez em 1953 como hiperlipidemia

restrição importante de gorduras, todo o plano alimentar deve ser orientado e

familiar idiopá ca, termo u lizado quando uma enfermidade tem

supervisionado por nutricionistas para se evitar carências de vitaminas lipossolúveis

10

causa desconhecida .

e de ácidos graxos essenciais, que não são produzidos pelo nosso organismo².

a Síndrome da Quilomicronemia Familiar (SQF). A idade de aparecimento dos
sintomas e a gravidade podem variar dependendo da alteração gené ca. Nas
formas mais graves, os sintomas podem aparecer ao nascimento, enquanto
outros têm início em fases mais tardias, como na infância ou adolescência e,
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CARACTERÍSTICAS
E SINTOMAS

mesmo na vida adulta, em geral, até a terceira década 10.
Es ma-se que a doença afete entre uma e duas a cada 1 milhão de pessoas no
mundo 1,2 e ainda não há dados oﬁciais de prevalência no Brasil.
Assim como acontece com a maioria das doenças raras, o subdiagnós co é um
dos fatores que prejudicam o quadro da síndrome da quilomicronemia familiar.
Sintomas como dores abdominais intensas e pancrea te aguda levam os
pacientes a receberem diagnós cos de outras doenças, agravando seu estado².
Outros sintomas e caracterís cas podem indicar a existência da doença,
principalmente se presentes em conjunto.
TRIGLICÉRIDES ALTOS
Principal caracterís ca da doença, as altas taxas de triglicérides se apresentam pela
ausência ou falha do gene que produz a lipoproteína lipase, ou de genes que modulam
sua a vidade. Níveis considerados normais de triglicérides no sangue apresentam
dosagem abaixo de 150mg/dL. Suspeita-se que um paciente tenha SQF quando essa taxa
ultrapassa a contagem de 880 mg/dL².
SANGUE VISCOSO
O aspecto leitoso ou cremoso do soro ou do plasma, apresentando uma camada espessa
de gordura, é uma caracterís ca evidente da presença de altos níveis de triglicérides.
Isso já pode ser percebido nos primeiros exames de sangue feitos no bebê ainda na
maternidade, pois com a presença da SQF, a gordura do leite materno não é quebrada
pela lipoproteína lipase, o que acarreta a grande concentração de par culas de gordura
(quilomícrons) no sangue7,8.

Este conteúdo não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista.

Há cinco genes diferentes descritos onde pode haver alterações que causam

São erupções cutâneas que podem aparecer com maior ou menor frequência e
quan dade. Estes são vesículas com aspecto amarelado ou alaranjado devido ao seu
conteúdo de gordura, que surgem quando os níveis de triglicérides estão muito altos;
podem se associar a algum fator desencadeante, como um excesso alimentar, ou
mesmo, por outras condições, não sendo permanente. Os xantomas aparecem e
desaparecem, mas podem deixar pequenas cicatrizes³.
PANCREATITE AGUDA
A gordura ingerida na alimentação é absorvida no intes no, empacotada nos
quilomícrons e transportada pela corrente sanguínea. A LPL presente na parede dos
vasos atua na quebra dos quilomícrons formando par culas denominadas
remanescentes, que são captadas pelo gado 12. O acúmulo e excesso de quilomícrons,
par culas de grande tamanho, que não foram digeridos na SQF causa obstruções nos
vasos sanguíneos do pâncreas, impedindo a circulação do sangue, ocasionando os
quadros agudos de inﬂamação (pancrea te), podendo levar à necrose e destruição das
células e consequente falência do órgão se não tratado a tempo 2,5. Além dessa
situação mais grave, os sintomas podem ser de dores abdominais frequentes, de
intensidade variável.
LIPEMIA RETINALIS
É uma inﬁltração dos quilomícrons nos vasos re nianos, que em condições normais
apresentam uma coloração vermelha, neste caso adquirem aspecto amarelado,
pico da presença de gordura 17.
COMPLICAÇÕES COGNITIVAS
Perda de memória e fadiga extrema podem ser sintomas decorrentes da doença².
CONSANGUINIDADE DOS PAIS
A relação de parentesco entre os pais aumenta as chances da ocorrência de doenças
de herança autossômica recessiva, como a SQF, assim é possível que ambos os pais –
sendo primos, por exemplo – carreguem os genes alterados, o que leva a 25% de
possibilidade de cada ﬁlho desenvolver a doença.

Este conteúdo não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista.

XANTOMAS ERUPTIVOS

da presença das caracterís cas e sintomas, principalmente se apresentados
conjuntamente. Níveis de triglicérides acima de 880 mg/dL são o principal indício
da doença, mas é comum que as dores abdominais, episódios de pancrea te e
depósitos de gordura no gado, também chamado esteatose, sejam o mo vo da
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DIAGNÓSTICO
E TRATAMENTO

procura por ajuda médica. Existe um escore clínico para facilitar a diferenciação
entre SQF e QMF, mas diante da suspeita, o exame gené co pode auxiliar na
conﬁrmação do diagnós co para a enfermidade¹.
Por tratar-se de uma doença gené ca e hereditária, não existe prevenção ou cura
possíveis para a SQF. O tratamento baseia-se em orientação nutricional¹, e não há
no Brasil nenhum tratamento medicamentoso aprovado para esta condição.
Pacientes com SQF devem ter uma recomendação de ingestão de gorduras totais
entre 10% e 15% do valor calórico total (VCT) diariamente, o que corresponde a
cerca de 20g/dia, enquanto o consumo diário de gordura recomendado para
indivíduos em condições normais de saúde é de até 35% do VCT 4.
A plasmaférese é uma técnica que consiste em ﬁltrar o plasma sanguíneo,
re rando os triglicérides para que o sangue volte a circular sem gordura.
É um procedimento possível em casos muito especíﬁcos e emergenciais,
porém, se não for realizado com frequência, os níveis de triglicérides voltam
a subir rapidamente 9.

Este conteúdo não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista.

O diagnós co da síndrome da quilomicronemia familiar pode ser feito a par r

primeiros exames de sangue realizados no bebê ainda na maternidade. Um recémnascido com SQF apresenta um acúmulo de quilomícrons no sangue devido à gordura
con da no leite materno³.
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SQF NA INFÂNCIA,
ADOLESCÊNCIA
E FASE ADULTA

O leite materno é composto por 3% a 5% de lipídeos, dentre os quais 98% são
triglicérides. Quando um bebê é diagnos cado com a doença, ele só pode ingerir leite
desnatado e suplementação com triglicérides de cadeia média, uma formulação em
que os ácidos graxos não usam o quilomícron para seu transporte no organismo. Essas
preparações, em geral, não oferecem o aporte de calorias necessário para o
crescimento adequado das crianças 9 . Diante da diﬁculdade em a ngir o peso ideal,
essa situação se traduz em um dilema para as mães, que normalmente associam
saúde a ganho de peso 9.
A síndrome da quilomicronemia familiar pode se manifestar também na adolescência
e fase adulta, normalmente, até a terceira década de vida, dependendo da alteração
gené ca, e de fatores associados, que condicionam a gravidade da doença. Dores
abdominais intensas e pancrea tes são sintomas muito presentes, devido às
inﬂamações causadas pelo excesso de gordura no sistema diges vo³. Aumentos do
gado e do baço podem ocorrer; no gado ocorre inﬁltração por gordura, ou esteatose
hepá ca; o baço pode aumentar e levar à destruição de células circulantes, como as
plaquetas. O nível baixo de plaquetas leva a risco de sangramentos.
A Dra. Maria Cris na Izar aponta ainda que o pouco conhecimento sobre a doença
leva esses pacientes a serem subdiagnos cados e subme dos a tratamentos
medicamentosos habituais para a redução de triglicérides, que em geral são ineﬁcazes.
Segundo a especialista, com base em sua experiência clínica, a resposta a
medicamentos para redução dos triglicérides é inferior a 20%. Esses fatores tornam
dramá ca a vida do paciente com SQF. A privação de encontros sociais, por não poder
se alimentar normalmente, leva a uma sobrecarga emocional. Ainda, a taxa elevada de
quilomícrons pode causar alterações neurológicas e cogni vas. A qualidade de vida é
muito comprome da nessa condição.

Este conteúdo não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista.

As altas taxas de triglicérides de uma pessoa com SQF já podem ser observadas nos

inexistente, pacientes com SQF desenvolvem comorbidades e complicações,
principalmente em órgãos como o pâncreas e o gado. Episódios de pancrea te
aguda e esteatose hepá ca, popularmente chamado de gado gorduroso,
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COMORBIDADES
E DOENÇAS ASSOCIADAS

agravam dras camente o estado de saúde do indivíduo com essa doença 3,7.

Este conteúdo não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista.

Devido ao acúmulo de gordura no sangue e ao diagnós co tardio ou

pode se apresentar desde o nascimento até a fase adulta, a síndrome da
quilomicronemia familiar pode ser diagnos cada e acompanhada por
pediatras, cardiologistas, endocrinologistas, hepatologistas, hematologistas,
dermatologistas, gene cistas, nutricionistas e qualquer especialidade direta
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ACOMPANHAMENTO
MULTIDISCIPLINAR

ou indiretamente relacionada à doença.
Ela aponta ainda que o conhecimento da existência da SQF e de seus
sintomas e caracterís cas por outros proﬁssionais da saúde como
enfermeiros, assistentes médicos e de enfermaria e analistas laboratoriais
também é fundamental no auxílio do diagnós co, por normalmente serem
os primeiros a entrarem em contato com o sangue coletado para exames.

Este conteúdo não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista.

A endocrinologista Cynthia Valério esclarece que por ser uma doença que

A base do tratamento para a síndrome da quilomicronemia familiar é
fundamentada em uma dieta alimentar extremamente restrita em gorduras,
inclusive excluindo alimentos também considerados saudáveis, que para
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DIETA
ALIMENTAR

pessoas que não têm a doença podem até ser recomendados, mas que para
quem convive com a SQF tornam-se proibi vos, como é o caso de frutas
oleaginosas, por exemplo 4 .
O paciente diagnos cado com SQF precisa iniciar a dieta com restrição de
gorduras imediatamente, seja qual for a fase da vida em que esteja no momento
do diagnós co. Até mesmo um recém-nascido com SQF deve ser subme do a
essa restrição alimentar, por exemplo, deixando de ingerir o leite materno, que é
rico em gorduras, passando a ser alimentado apenas com leite desnatado. Em
geral, essas pessoas podem ingerir até 20g de gordura diariamente, o que
equivale a uma colher de café de manteiga ou chocolate – apenas como
referência, porque quem tem essa doença nem pode ingerir estes alimentos 4.
Mas, apesar de exigir uma mudança radical nos hábitos alimentares,
principalmente para quem costuma ingerir carnes gordurosas, carboidratos,
embu dos, entre outros alimentos ricos em gordura, a dieta de um
paciente com SQF pode também ser variada e prazerosa, já que há
uma série de possibilidades de cardápios saudáveis e saborosos
com os alimentos permi dos a quem convive com a doença.

Este conteúdo não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista.

POR DRA. ANA MARIA PITA LOTTENBERG – NUTRICIONISTA

O QUE É PROIBIDO?

Se uma pessoa com SQF sai da dieta e ingere algum alimento gorduroso, não

Manteiga, margarina, creme de leite, carnes gordurosas, sorvetes cremosos,

existe nenhum procedimento de desintoxicação. É possível, inclusive, que essa

cremes, doces preparados com gordura, chocolates, embu dos (salsicha,

pessoa manifeste algum mal estar após a alimentação inadequada. O indicado é

linguiça), frios (salame, mortadela, presunto etc), leite integral, iogurte integral,

que retorne imediatamente à dieta restrita.

além de frutas oleaginosas como coco, abacate, nozes, castanhas, macadâmia,
amendoim, pistache, sementes de gergelim e girassol estão entre os alimentos
proibidos a quem necessita ser subme do a uma dieta restrita em gordura.
Alimentos derivados ou similares a estes também devem ser descartados.

7.4.

EXEMPLO DE DIETA COMPLETA PARA UM DIA

As dietas variam de acordo com as caracterís cas de cada paciente. O exemplo abaixo é ilustra vo.
Consulte seu médico e nutricionista para orientações especíﬁcas.

REFEIÇÃO/INGREDIENTES

KCAL

GORDURA

CAFÉ DA
MANHÃ

1 copo de leite desnatado
2 fa as de pão integral
Geleia sem açúcar
1 fruta

80
140
100
70

0,9
2,3

LANCHE DA
MANHÃ

Bebidas alcoólicas, refrigerantes, sucos ar ﬁciais e líquidos açucarados,

1 fruta

70

3 colheres de sopa de arroz
1 concha de feijão
Peito de frango (180g)
1 batata média
1 fruta

105
140
320
90
70
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1 copo de iogurte desnatado

80

0,9

Salada
3 colheres de sopa de arroz
1 concha de feijão
Ovo
Legumes
1 batata média
1 fruta

0
105
140
80
80
90
70

4,1

TOTAL

1830

15,2

de maneira geral, também não podem fazer parte da alimentação de quem
tem SQF.
7.2.

O QUE É PERMITIDO?

Alimentos como a maioria das frutas – exceto as ricas em gorduras -, hortaliças
(verduras e legumes), cereais (arroz, aveia), grãos (feijão, ervilha, len lha, grão de
bico), peixes não gordurosos, frango sem pele, ovos, produtos lácteos (leite
mandioquinha, mandioca) devem fazer parte do cardápio do indivíduo com SQF.
Poucos alimentos podem ser consumidos à vontade, principalmente por pessoas
que têm SQF, por isso, a quan dade adequada de alimentos depende muito do

ALMOÇO

desnatado, iogurte desnatado, queijos desengordurados), tubérculos (batata,

(verduras e legumes) são alimentos que invariavelmente podem ser consumidos
sem restrições de quan dade.
7.3.

LANCHE DA
TARDE

valor calórico total recomendado individualmente. De maneira geral, hortaliças

CONVIVENDO COM A DIETA

às pessoas com SQF e a forma adequada de prepará-los pode torná-los ainda
mais saborosos. Em realidade, todas as pessoas que priorizam o bem estar e
a qualidade da saúde, deveriam seguir uma dieta alimentar muito parecida
com a das pessoas que têm SQF, com a diferença que para quem não convive
com a doença, alguma quan dade de gordura pode ser permi da, mesmo assim,
sem exageros.

JANTAR

Apesar das restrições, há uma diversidade de alimentos que são permi dos

Este conteúdo não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista.

7.1.

A história de Ângela Maria
Ângela Maria mora em São Paulo, tem 57 anos, é casada, tem um ﬁlho e
trabalha como assistente administra va em um escritório de advocacia e
imobiliária. O que aparenta a descrição de uma pessoa comum com uma vida

8

CONVIVENDO
COM A DOENÇA

normal, na verdade carrega uma história pessoal cheia de desaﬁos, momentos
de tristeza e dor, e outros de muita coragem, vitórias, esperança, vitalidade e
um bom humor e tranquilidade admiráveis para quem convive com o diagnós co
e limitações impostas pela síndrome da quilomicronemia familiar (SQF) há mais
de 30 anos. Neste relato, ela compar lha alguns momentos de sua trajetória:
“Até meus 24 anos, eu vivia normalmente, sem nunca ter do nenhum problema
grave de saúde, muito menos os sintomas que me levaram ao diagnós co da
síndrome da quilomicronemia familiar. Um dia, em 1989, eu estava no meu
trabalho e sen uma dor abdominal insuportável, expelindo um líquido branco
e viscoso. Fui à casa de uma vizinha do escritório para pedir ajuda e lá vieram
as crises de vômito, até que meu irmão foi avisado e me levou para o hospital.
Perdi a consciência, fui subme da a vários exames e a uma cirurgia de
emergência para uma espécie de limpeza do pâncreas, que estava
extremamente inﬂamado. Acordei na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e
dali em diante minha vida mudou para sempre.
Fiquei internada por 19 dias, cinco deles na UTI, e minha mãe, que já é falecida,
me explicou o que havia acontecido comigo. Fiquei com um dreno de onde saía
um líquido esverdeado, meu quadro ainda era muito grave, mesmo após a
cirurgia, e cheguei a ser desenganada pelos médicos.
Milagrosamente, consegui me recuperar. Somente quando fui transferida para o
quarto é que soube que eu havia do uma pancrea te aguda, mesmo sem jamais
ter do nenhum sintoma antes. Já no hospital, começaram a fazer a medição dos
meus níveis de triglicérides e colesterol, para controle da quan dade de gordura
no sangue, e da amilase, para avaliar o nível de inﬂamação no pâncreas. Até
então, eu jamais havia feito algum exame de triglicérides.

Este conteúdo não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista.

UMA DOENÇA FEITA DE DETALHES

nha na época, mas ainda não se sabia qual era a causa de níveis tão altos de

acompanhar minha gestação. Além disso, na época em que ve a primeira crise de
pancrea te, que me levou à cirurgia, precisei de uma transfusão de sangue. Em

triglicérides. Então, fui indicada pela minha endocrinologista a passar em

1989 estávamos no auge da AIDS e os bancos de sangue ﬁcaram muito

consulta com uma colega dela, no Hospital das Clínicas de São Paulo. Lá,

desabastecidos. Meu po sanguíneo é O nega vo, mas só havia O posi vo

começaram a inves gar se havia casos de consanguinidade na minha família, já

disponível, e foi o que os médicos usaram. Isso criou uma condição de

suspeitando que eu pudesse ter uma doença hereditária.

incompa bilidade com o sangue do meu ﬁlho na gestação e, logo ao nascer, ele
teve que ser subme do a uma transfusão total, trocando todo o sangue do corpo.

Com a ajuda de duas as, Divina e Inês, ﬁzemos uma árvore genealógica e
descobri que a maioria dos casais da minha família é de primos casados entre si,

Hoje, em 2020, meu ﬁlho tem 24 anos de idade. Até agora, felizmente, ele nunca

desde meus tataravós até meus pais, além de os. Depois dessa inves gação,

apresentou nenhum sintoma. Ele não demonstra interesse em inves gar se tem a

foram aparecendo ves gios a par r de casos de alguns familiares que faleceram

doença, mas, como eu não tenho laço consanguíneo com meu marido,

por razões desconhecidas.

provavelmente essa cadeia foi quebrada e ele não foi afetado.

Minha mãe comentou que meu avô paterno nha uma coloração amarelada na

Para sempre eu terei que seguir uma dieta muito restrita em gordura. Ainda tenho

pele quando faleceu, muito parecida com o tom da minha pele após a cirurgia.

os episódios de diarreia líquida e houve época em que ia até 20 vezes por dia ao

Depois, foram surgindo outros casos. Meu irmão teve pancrea te crônica; um o

banheiro. Comecei a ingerir enzimas no ﬁnal de 2018, depois de longos anos, por

e dois sobrinhos têm triglicérides alto e recentemente descobri que minha avó

indicação médica e, com isso, passei a ir de 8 a 10 vezes ao dia ao banheiro.

paterna faleceu de pancrea te e diabetes. Muitos morreram sem nem saber de
quê. As pessoas atribuíam a causa a úlceras perfuradas.

Novos problemas aparecem com o tempo. Desenvolvi psoríase nos pés e agora
está aparecendo também nas mãos. Isso me causa dores e, mesmo trabalhando

Com esse levantamento, fui subme da a uma análise de DNA, até que se chegou

muito perto de casa, às vezes tenho que ir de carro porque não consigo caminhar.

ao diagnós co de SQF. Mas, levou bastante tempo até essa conclusão. Não sei

Recentemente, descobri que tenho alergia a abacaxi, que era uma fruta que eu

precisar quanto tempo, porque eu ve vários episódios de depressão e isso afetou

comia sem nenhum problema antes. Com a chegada da menopausa, outros

minha memória.

sintomas também apareceram. É uma doença feita de detalhes que não param
de surgir.

Desde a cirurgia, passei a me submeter a uma dieta extremamente restrita e apesar de eu já ter hábitos alimentares saudáveis antes, ingerindo muitos

Em casa, preparo minha alimentação separadamente da do meu ﬁlho e meu

legumes e verduras, quase nunca comendo salgados e frituras - sofri bastante

marido. Eles podem comer sem restrições, mas entendem minha situação e me

para me adaptar. Eu chorava muito nessa época.

apoiam. Se vamos a uma festa, por exemplo, eles experimentam a comida antes
para ver se não tem algo que possa me fazer mal. No trabalho todos sabem

Aos 35 anos de idade, vivi um segundo milagre. Fiquei grávida e ve uma

do meu problema e compreendem quando eu preciso ir ao hospital para

gestação e parto de risco. Iniciei minha gravidez pesando 57 kg e cheguei ao ﬁnal

algum acompanhamento ou se tenho episódios de diarreia. É muito importante

com 48 kg. Meu ginecologista foi muito dedicado; estudou meu caso a fundo para

ter esse apoio.

Este conteúdo não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista.

Depois disso, comecei a ser acompanhada por endocrinologista do convênio que

em torno de 900 mg/dL. Mas quando não posso me exercitar, os níveis vão para
mais de 2000 mg/dL. Quando sobem os níveis estão mais baixos, eu me sinto
mais confortável, mas quando sobe eu sinto muito cansaço. Ul mamente, não
tenho sen do dores. Quando elas aparecem eu me preocupo porque são
insuportáveis.
Mas, acho que eu não tenho do que reclamar. Perto do que já passei, hoje eu vivo
bem melhor. Procuro levar minha vida com bom humor, adoro conversar, sou
muito comunica va. Já houve uma época em que tudo isso me abalava muito. Se
ﬁcar só pensando nisso, eu não vivo. Já reclamei muito, já ﬁquei inconformada,
ques onando por que eu fui sorteada para ter essa doença. Mas, hoje não penso
mais assim.
Só quero paz, saúde. Quero poder me manter a va, trabalhando, não ﬁcar
doente em uma cama. Quero que todos à minha volta vivam bem - e que tudo
isso que eu passo e as pesquisas a que me submeto sirvam para alguma coisa. Se
não for para mim, que seja para outras pessoas. Para quem já foi desenganada
pelos médicos e voltou pra camente da morte, eu sinto que estou no lucro da
vida. Não quero mais chorar.”

Este conteúdo não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista.

Com a dieta e fazendo caminhadas quando posso, minha taxa de triglicérides ﬁca

papel no apoio e orientação a pacientes, familiares, médicos e proﬁssionais de
saúde. São organizações civis formadas por grupos de pessoas que se unem
por um interesse comum e oferecem suporte emocional, jurídico e terapêu co
tanto para os pacientes como para todos que os cercam, como familiares,
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ASSOCIAÇÕES
DE PACIENTES

amigos e cuidadores.
9.1. ONDE ENCONTRAR APOIO
No Brasil, uma das en dades que representam os temas relacionados à síndrome
da quilomicronemia familiar é a Associação Brasileira de Proﬁssionais Atuantes
em Doenças Raras (ACDG), localizada em Fortaleza, Ceará.
A en dade foi fundada em 2001, como Associação Cearense de Doenças Raras,
abrangendo enfermidades gené cas raras de forma geral. Devido ao trabalho
realizado com o passar dos anos, abrangendo diversas patologias, realizando
rastreamento de pacientes e empoderando grupos locais por todo o Nordeste e
Norte do país, em 2019 a ACDG se consolidou como associação nacional, mas
seus fundadores optaram por manter a sigla que os iden ﬁca desde o início.
O trabalho da ACDG é feito de forma voluntária, man do por meio de doações, e
tem um quadro de colaboradores que conta com fonoaudiólogos, psicólogos,
terapeutas ocupacionais, nutricionistas, ﬁsioterapeutas, gene cista, serviço de
enfermagem, além de equipes administra va, de comunicação, advogados,
estagiários, departamento ﬁnanceiro e zeladoria.

Este conteúdo não substitui o diagnóstico médico. Em caso de dúvidas, procure um especialista.

As associações de pacientes de doenças raras desempenham um importante

Entre as principais a vidades da en dade, destacam-se organização de ações de
conscien zação sobre as diferentes enfermidades que representam, fomentação
de polí cas públicas de suporte aos pacientes, apoio jurídico para viabilização de
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