O fígado e a
deficiência de alfa-1
antitripsina (Alfa-1)
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O que é deficiência de alfa-1
antitripsina?
Alfa-1 é uma condição que
pode resultar em graves doenças
pulmonares em adultos e/ou
doenças de fígado em bebês,
crianças ou adultos. Esta condição
é transmitida pelos pais através
dos genes.
Na maioria das vezes, para cada
característica que uma pessoa
apresenta há dois genes, um gene
de cada um dos pais. Pessoas
com alfa-1 receberam dois genes
defeituosos, um paterno e um
materno. Há diversos tipos de genes
alfa-1 defeituosos, os mais comuns
são chamados S ou Z. Genes
normais são chamados M. Uma
pessoa que não tem alfa-1 terá dois
genes M (MM). Pessoas com alfa-1
comumente têm dois genes Z (ZZ)
ou um gene S e um gene Z (SZ). Os
riscos de saúde pra pessoas com
alfa-1 SZ tendem a ser menores que
para pessoas com a deficiência da
forma ZZ.

O resultado de se ter dois genes defeituosos
da alfa-1 é ter um nível bem baixo ou até
mesmo ausente de uma proteína chamada
alfa-1 antitripsina (AAT) no sangue. Pessoas com
alfa-1 (ZZ ou SZ) passarão um de seus genes
defeituosos para cada um de seus filhos.
Um portador de alfa-1 é uma pessoa que
tem um gene AAT normal (M) e um gene AAT
defeituoso (usualmente S ou Z). É muito comum
ser portador de alfa-1, acredita-se que mais de
20 milhões de pessoas nos Estado Unidos são
portadoras. Portadores (MZ ou MS) podem passar
seu gene AAT defeituoso (S ou Z) para seus filhos.
Portadores têm níveis baixos de proteína AAT
no sangue, mas seus níveis são raramente tão
baixos quanto os de pessoas com Alfa-1.

Alguns fatos importantes sobre Alfa-1:
I

I

I

I
I

É uma anormalidade dos genes que leva a
níveis de AAT baixos ou ausentes.
Pode causar doença pulmonar em
adultos.
Pode causar danos ao fígado, que piora
ao longo do tempo em adultos, crianças
e recém-nascidos.
Pode ser tratada, mas não pode ser curada.
É fácil de ser diagnosticada através de um
teste de sangue ou esfregaço bucal.

O que é a doença do fígado?
O fígado é um dos maiores órgãos do corpo.
É muito importante para sua saúde porque
limpa seu sangue e ajuda combater infecções.
O fígado produz proteínas importantes que
circulam pelo corpo. Também armazena
vitaminas, açúcares, gorduras e outros nutrientes
do alimento que você come. O fígado faz a
quebra do álcool, drogas e outras substâncias
tóxicas que podem causar danos ao organismo.
“Doença do fígado” pode se referir à inúmeras
doenças ou disfunções que fazem o fígado
deixar de trabalhar da maneira como deveria.
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O que causa a doença do fígado
na alfa-1?
A doença do fígado é o segundo mais
frequente problema de saúde que pode resultar
da deficiência de alfa-1. No entanto, a causa
exata da doença do fígado não é conhecida. A
explicação mais aceita é que a doença é causada
pelo acúmulo de AAT anormal no fígado. A
proteína AAT anormal é produzida no fígado de
pessoas com genes ZZ e 80-90% desta proteína
é mantida (ou ficam presas) no fígado. Se o
fígado não é capaz de quebrar esta proteína
anormal, o seu acúmulo ao longo do tempo
causa danos ao fígado.

O quão comum é a doença do fígado
em pessoas com alfa-1 e portadores
de alfa-1?
Dos recém-nascidos e crianças que possuem
dois genes AAT defeituosos, como o ZZ, cerca
de 1 em 20 irão, no primeiro ano de vida,
desenvolver doença do fígado que pode ser
grave. Outras crianças podem ter anormalidade
em testes sanguíneos relacionados a função do
fígado e poucos sintomas da doença do fígado.
Na maioria dos casos, as anormalidades de
fígado se resolvem com o tempo quando
atingem a adolescência e muitas crianças ZZ
permanecem completamente saudáveis.
Adultos com alfa-1 também podem desenvolver
doença do fígado, o que se torna mais grave da
meia idade para frente.
Cirrose, ou cicatrização do fígado, é a
doença do fígado relacionada à alfa-1 mais
comum em adultos. O risco de doença crônica
em portadores MZ é muito menor do que em
pessoas com alfa-1. Pesquisas sugerem que a
doença crônica do fígado pode aparecer em
portadores MZ somente quando o fígado
apresenta uma lesão anterior por outras causas.
Outros fatores que podem prejudicar o fígado
são um vírus, como hepatite B ou C, ou um
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químico, como o álcool. Não há evidência
científica de que portadores do gene MS estão
em risco elevado para doença do fígado.

Quais são os sintomas da doença do
fígado relacionada à alfa-1?
I

I

I

I

Olhos e pele se tornam amareladas
(chamado icterícia)
Inchaço abdominal (chamado ascite) e/ou
das pernas
Vômito com sangue ou presença de sangue
nas fezes
Coceira generalizada (chamado prurido)

Como se diagnostica a doença do fígado
relacionada à alfa-1?
A doença do fígado relacionada à alfa-1
pode ser detectada durante exames de rotina e
alguns testes de laboratório. Estes podem
envolver medida dos níveis de AAT no sangue,
testes sanguíneos de função hepática e exame
de ultrassonografia do fígado. A biopsia do
fígado é raramente necessária para a realização
do diagnóstico da doença do fígado por
deficiência de AAT, apesar de que pode ajudar
na investigação da gravidade da doença e
descartar outras causas prováveis para a doença
do fígado.

Quem deveria ser testado para alfa-1?
I

I

I

I

Recém-nascidos, crianças e adultos com
doença do fígado sem causas específicas.
Pessoas com histórico familiar de doenças
do fígado.
Parentes de pessoas diagnosticadas
com alfa-1
Todos com enfisema, bronquiectasia,
doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC), ou a asma que não é
completamente reversível após
tratamento agressivo.
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Consentimento Informado
Consentimento informado é o processo pelo
qual cada pessoa recebe informação apropriada,
compreende a informação, e concorda com a
realização dos testes. Se baseia nos direitos legais
e éticos do paciente em decidir o que ocorre
com seu corpo e da conduta ética do médico em
envolver o paciente nos cuidados com sua saúde.
Você deveria discutir a decisão sobre ser testado
para alfa-1 com seu médico e ter certeza de que
todas as suas perguntas foram respondidas
(Para mais informações sobre consentimento
informado, por favor acesse www.alpha1.org).

O transplante de fígado é a cirurgia
realizada para remover o fígado doente e
substituí-lo por um saudável. O transplante é
necessário quando a doença do paciente
piora ao ponto em que o fígado funciona tão
precariamente que o paciente pode morrer.
Geralmente, mais do que um médico decidirá
se o paciente necessita do transplante de
fígado e se é seguro para ele realizar o
procedimento. Pode demorar muito tempo

Como é tratada a doença do fígado
relacionada à alfa-1?
Até este momento não há tratamento
específico para a doença do fígado relacionada
à alfa-1. O transplante de fígado é o único
tratamento para a forma mais grave da doença.
Além disso, não existem tratamentos para
prevenir o aparecimento da doença. O foco dos
cuidados está no manejo de problemas de saúde
a medida que eles surgem e na manutenção dos
pacientes o mais saudável possível. Todos os
pacientes com alfa-1 deveriam ser imunizados
contra hepatite A e B. Eles também deveriam
fazer exames físicos regulares, testes de
função hepática, e exames de ultrassonografia
abdominal. Pessoas com 50 anos ou mais que
apresentam cirrose descompensada (piora)
devido à alfa-1 estão em risco aumentado para
o hepatoma (“câncer de célula hepática”). Como
resultado disso, eles devem realizar tomografias
de fígado periodicamente. Evitar exposição ao
tabaco e ao álcool bem como manter uma dieta
saudável e balanceada também é importante.
Diferente da doença de pulmão causada
pela deficiência de alfa-1, não existe indicação
da “terapia de reposição” — injeções periódicas
ou doses da proteína AAT deficiente ou ausente.
Esta terapia NÃO ajuda o fígado.
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para que o paciente consiga um fígado
saudável. O fígado geralmente vem de alguém
que tenha morrido recentemente. No entanto,
algumas vezes, parte do fígado de uma pessoa
viva pode ser usado. Devido a falta de órgãos
doados, não há garantias da disponibilidade de
um fígado doado. Por esta razão, a decisão de
colocar uma pessoa na lista de espera do
transplante pode ser feita muito tempo antes
da pessoa realmente precisar dele.

Como eu posso aprender mais sobre
doença do fígado em pessoas com
alfa-1?
I
I

Pergunte aos seus profissionais de saúde
Use as fontes de informações listadas
neste livreto para acessar as informações.

FONTES DE INFORMAÇÕES
Alpha-1 Global
www.alpha-1global.org
Alpha-1 Global contem informações online
e reune os Alfas de todo o mundo. Juntos,
organizações e pacientes formam uma plataforma
internacional para aumentar diagnostico e
acesso ao tratamento para todos os Alfas.
Alpha-1 Foundation (Fondazione Alpha-1)
http://alpha-1foundation.org/pt-br/
A Fundação sem fins lucrativos oferece
recursos, livretos educativos e informações em
testes e diagnóstico para médicos e pacientes.
Patrocina pesquisas pioneiras na busca de
tratamentos e cura, e ajuda na detecção
mundial da Alfa-1.

8

AlphaNet
www.alphanet.org
AlphaNet ajuda pacientes e suas famílias
com suporte, educação e estratégias para
manter sua saúde. Também patrocina estudos
clínicos para terapias da Alfa-1 tem um livro com
importante informações chamado The Big Fat
Reference Guide to Alpha-1(o Big Fat Livro de
Referência para Alfa-1: um guia completo para
compreender, manejar e viver com alfa-1); inclui
termos-chave, testes, genética e opções de
tratamento. O guia está disponível no website
e no número listado acima.
Associação Alfa1 de Portugal
http://www.aa1p.pt
Dedicada a promover a procura de recursos
necessários para melhorar o tratamento,
diagnóstico, pesquisas e cura para deficiência
de Alfa-1-anti tripsina.
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Associação Brasileira de Deficiência de
Alfa-1 Antitripsina
www.alfa1.org.br
A Associação Brasileira de Deficiência de Alfa-1
Antitripsina — ABRADAT foi criada para unir os
deficientes de alfa1 antitripsina e portadores da
deficiência no Brasil.
The Alpha-1 Research Registry
www.alphaoneregistry.org
A Research Registry é um banco de dados
confidencial para alfas e portadores. O registro
dá aos pacientes a oportunidade de passar
informações que ajudam no avanço de pesquisas
sobre a doença através de questionários e estudos
clínicos. Também oferece acesso a respeito dos
cuidados da Alfa-1 a especialistas. Indivíduos que
participam do registro têm sempre a oportunidade
de participar diretamente de estudos clínicos
em novas formas terapêuticas, além de
oportunidades em outros tipos de pesquisa.
Alpha-1 Kids
www.alpha1.org/support/alpha1kids
A Alpha-1 Kids oferece suporte e informação
para pais e crianças com alfa-1.
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1 ALPHA-1
FOUNDATION
Alpha-1 Foundation está empenhada
em encontrar uma cura para a deficiencia da Alpha-1 Antitripsina e melhorar a
vida das pessoas afetadas por Alpha-1
em todo o mundo. A fundação já
investiu aproximadamente 50 milhões
de dólares no suporte em pesquisas em
deficiência de alfa-1 antitripsina em
97 instituições na América do Norte,
Europa e Austrália. Para mais informações,
visite: www.alpha1.org.
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