
Conselhos para uma Vida Saudável

Na maioria dos países europeus, calcula-se que em média 1:2000 a 1:6000 recém-nascidos tenham Fibrose Quística.

O QUE É

A Fibrose Quística (FQ), é uma doença crónica, hereditária causada por alterações num determinado gene (CFTR) que se 
transmite de pais para �lhos.

O mau funcionamento da proteína CFTR provoca alterações em vários tecidos: nas vias respiratórias (que causam infeções 
de repetição) e no tubo digestivo (que conduzem a di�culdade em ganhar peso e estatura).

QUAL A GRAVIDADE

Atualmente graças ao diagnóstico precoce, à criação de Centros Especializados e novos tratamentos, o panorama mudou e 
a sobrevida média tem aumentado.

Os progressos na investigação da FQ, nomeadamente nos medicamentos que corrigem a doença na sua raiz, poderão 
alterar a progressão da doença de forma muito signi�cativa.

DIAGNÓSTICO PRECOCE PELO TESTE DO PEZINHO

O diagnóstico da Fibrose Quística tem evoluído ao longo dos anos. Tradicionalmente era feito pelo quadro clínico e Teste 
de Suor, dado que estes doentes apresentam excesso de sal.

Desde 2013, a Fibrose Quística passou a estar incluída no painel de doenças do Programa Nacional de Rastreio Precoce 
(PNDP: http://wwwdiagnosticoprecoce.org), levado a cabo pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. Este é o 
chamado “teste do pezinho” que é realizado entre o 3º e o 6º dia de vida. Desta forma, os novos casos podem ser desde 
logo reencaminhados para os centros especializados. Com efeito, foi demonstrado que a intervenção clínica precoce na 
FQ (1º mês) tem in�uência muito positiva no curso da doença.

PESSOAS DE RISCO

Na Europa e América do Norte existe um portador em cada 25-30 pessoas.

Um portador de Fibrose Quística não tem qualquer problema de saúde resultante do seu gene FQ, já que possui um gene 
normal que compensa o gene afetado. No entanto, caso o seu cônjuge seja também portador de FQ, o casal tem um risco 
de 25% de ter �lhos com FQ.

Quando um dos membros do casal (ou os dois) tem o risco aumentado de ser portador, por existirem casos de FQ na 
família, deverá efetuar o teste de portador antes de uma gravidez, em consulta de genética.

RECURSOS DE APOIO

Os pais, familiares e doentes, para além da equipa de saúde multidisciplinar
especializada que acompanha estes casos, podem recorrer ao apoio e informação pela
Associação Nacional de Fibrose Quística (ANFQ) www.anfq.pt, que divulga a doença
a nível nacional e apoia ações para proporcionar facilidades de diagnóstico, terapêutica,
reabilitação e integração social.
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