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A síndrome de Berardinelli-Seip é uma doença que poucas pes-

soas têm... Uma delas pode estar perto de você!  

O que é a Síndrome de Berardinelli – Seip (SBS)? 

A síndrome de Berardinelli-Seip (SBS) é uma doença rara, do grupo 
das lipodistrofias congênitas, apresentando prevalência de 1 caso para ca-
da 12.000.000 de pessoas no mundo. Essa doença tem como principal ca-
racterística a ausência quase completa do tecido adiposo, o que resulta 
em alterações no metabolismo energético.  

Em virtude disso, pessoas com a SBS apresentam severa resistên-
cia insulínica (predispondo à diabetes mellitus do tipo 2), aparência acro-
megálica e muscularizada. Além disso, podem apresentar anormalidades 
no coração, rins, e ovários, envelhecimento precoce, retardo mental e ou-
tras complicações.  

A SBS é uma doença hereditária? 

Sim. A síndrome de Berardinelli-Seip é uma doença autossômica 
recessiva, ou seja, o pai e a mãe precisam carregar a alteração genética 
para que o filho nasça com a SBS. Atualmente, foram encontradas altera-
ções em genes localizados nos cromossomos 7, 9 e 11 e cada alteração 
genética afeta todo o metabolismo, principalmente a produção de tecido 
adiposo.  

A chance de parentes consanguíneos (primos) apresentarem muta-
ções semelhantes nos genes da SBS é alta, podendo, portanto, os casa-
mentos consanguíneos trazer grande possibilidade de geração de pessoas 
com a síndrome. 

 

O que uma pessoa com a SBS pode apresentar? 

A SBS inclui ampla gama de sintomas, fazendo com que as 
pessoas com esta síndrome apresentem diferentes progressões da 
doença e manifestações clínicas, que podem ser de evoluções crôni-
cas ou progressivas.  

Os principais sinais e sintomas decorrentes da doença são:  
diabetes mellitus (por causa da resistência insulínica), hipertrigliceri-
demia, hepatoesplenomegalia, acantosis nigricans, anormalidades 
cardiovasculares (como hipertensão arterial sistêmica), hérnias umbi-
licais, amenorreia, ovários policistos e, em alguns casos, retardo 
mental de leve a moderado e apetite voraz. Podem apresentar altera-
ções oftalmológicas (incluindo lesões do tipo retinopatia severa), ex-
cesso de suor (Hiper-Hidrose) e  flebomegalia (aumento da espessu-
ra das veias). Ainda é importante citar que o perfil lipídico (colesterol 
total, LDL, HDL e triglicerídeos) raramente se encontram na normali-
dade. 

Como é feito o diagnóstico? 

 O diagnóstico ideal seria a análise do material genético dos por-
tadores para identificar as mutações nos cromossomos 7, 9 e 11. 
Contudo, foram criados métodos de diagnóstico baseados em crité-
rios majoritários e minoritários que levam em consideração as mani-
festações clínicas e bioquímicas do paciente, facilitando a identifica-
ção, na prática clínica, de pessoas potencialmente com a síndrome. 
O diagnóstico é favorável para a SBS se forem identificados três cri-
térios majoritários ou dois majoritários e dois minoritários, podendo 
ser realizado ao nascer ou durante a infância, preferencialmente.  

 As características que determinam o critério majoritário são: he-
patomegalia, resistência insulínica, elevadas concentrações séricas 
de triglicerídeos, lipoatrofia de membros e aparência acromegálica. 
Já o critério minoritário é determinado por cardiomiopatia hipertrófica, 
retardo psicomotor leve ou retardo mental moderado, hirsutismo, pu-
berdade precoce em meninas, cistos ósseos e flebomegalia.  

Dos 250 casos registrados a nível mundial,  cerca de 39 

estão localizados na região nordeste do Brasil, sendo a 

maioria das pessoas com a SBS integrantes da Associa-

ção de Pais e Pessoas com a Síndrome de Berardinelli no 

estado do Rio Grande do Norte (ASPOSBERN).  
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