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desenvolverão doença pulmonar e ou doença
hepática igual aos portadores de genes ZZ.
Essas combinações genéticas (SZ e ZZ) afetam
uma proteína sanguínea chamada alfa-1 
antitripsina. Essa proteina pode setar ausente
ou se apresentar de maneira defeituosa. Neste
ultimo caso, ocorre um acumulo desta proteína
no fígado quenão consegue excreta-la 
normalmente

O que significa ser um “portador”?
Uma pessoa é chamada “portadora” quando

tem somente um gen para alfa-1. Ou seja tem
um gene normal (denominado M) e um gen
anormal ( que pode ser Z ou S). Muitas pessoas
são “portadores”. Elas tem a combinação genética
MS ou MZ. Mais de 20 milhões de pessoas nos
Estados Unidos são “portadoras”. Essa pessoas
tem uma baixa concentração de alfa-1 
antitripsina no sangue, mais muito infrequente-
mente desenvolvem doença pulmonar ou 

hepática.

Um Portador pode 
apresentar doença 
pulmonar?

Pessoas consideradas 
“Portadoras” infrequentemente
desenvolvem doença pulmonar
relacionados a deficiência da
AAT. A principal combinação
genética de portadores que
acabam desenvolvendo
doença pulmonar é MZ.

Doença pulmonar nos 
portadores: O risco de 
desenvolver doença pulmonar
nos Portadores MZ esta 
intimamente relacionado ao
tabagismo e poluição do ar. O
risco de desenvolver Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica —
DPOC é maior nos MZ com 
historia familiar de DPOC. Isso
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O que é a deficiência de alfa1
anti-tripsina (AAT)?

A deficiência de AAT é uma
condição genética passada de pais
para filhos através de genes. Esta
doença resulta em severa doença
pulmonar e ou doença hepática e
pode acometer a qualquer idade. 

Para cada caracterização
genética existe um par de genes: um
gene vem do lado materno e outro
gene vem do lado paterno. Existem
vários genes defectivos para AAT. 
Os mais comuns são S e Z. Genes 
normais para alfa 1 são chamados M.
Portanto, uma pessoa que não tem
alfa 1 tem 2 genes M (MM). Pessoas
diagnosticadas com deficiência de
AAT mais comumente tem 2 genes
(ZZ). A combinação SZ é muito rara.
Cerca de 20% das pessoas SZ 
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portanto sugere que o DPOC nesses familiares
esteja ligado a outros fatores genéticos. Não 
existe nenhuma comprovação cientifica que os
portadores MS tenha um risco elevado de
doenças pulmonares que a população normal.

Os sintomas mais comuns de doença 
pulmonar decorrente da deficiência de
AAT são:

� Falta de ar
� Chiado no peito
� Tosse crônica e produção de catarro 

(Bronquite Crônica)
� Resfriados recorrentes ou Pneumonias
� Baixa Tolerância ao exercício
� Asma não controlada ou alergias 

persistentes

Um Portador pode apresentar doença
hepática?

Portadores usualmente tem um baixo risco
de desenvolver doença hepática relacionada a
deficiência de AAT. Portadores MZ são os que
apresentam maior risco.

Doença hepática relacionada a deficiência 
de ATT:

Estudos revelam que a doença hepática em
Portadores ( mais freqüentemente MZ) ocorre
quando o fígado já apresenta dano relacionado
a outras causas como alcoolismo ou obesidade.
Não existe comprovação cientifica que 
portadores MS tenham risco de desenvolver
doença hepáticas relacionada a deficiência 
de ATT. 

Os sintomas mais comuns de doença 
hepática decorrente da deficiência de
AAT são:

� Olhos e pele amareladas (icterícia)
� Aumento do abdômen (ascites)
� Vomito com sangue 
� Fezes com sangue
� Aumento das enzimas hepáticas

Filhos de Portadores de alpha-1 
Portadores podem transmitir a doença para

os seus descendentes.
� Se um Portador MZ tem uma criança com

uma pessoa com genes normais para AAT
deficiência (MM), essa criança tem 50% de
chance de ser um Portador (MZ). 

� Se um Portador MZ tem uma criança com
uma pessoa também Portadora(MZ), essa
criança tem 50% de chance de ser um
Portador (MZ). Porem essa criança tem
uma chance em 4 (25% de risco) de ter
genes normais (neste caso MM).

Quem deve fazer o teste?
Indivíduos devem contatar seus médicos

para serem testados para deficiência de AAT.O
teste é também recomendado para familiares
de um paciente com deficiência de AAT. 
É também recomendado que os indivíduos 



portadores das seguintes doenças sejam 
testados para deficiência de AAT.

� Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(Enfisema ou Bronquite Crônica)

� Asma persistente apesar de tratamento
� Doenças hepáticas de etiologia 

indeterminada 
� Historia familiar de doença crônica do 

fígado 
� Aconselhamento genético para os 

Portadores
Se duas pessoas Portadoras estão pensando

em ter filhos, visite alpha1.org para maiores 
esclarecimentos. 

Como eu posso descobrir se eu ou 
alguém de minha família tem o gene 
defeituoso para AAT?

O teste é feito através da coleta de sangue
(com agulha ou gota de sangue- finger stick)
ou mais recentemente com esfregaço da
bochecha. O teste mais comum é a dosagem
de AAT no sangue. Isso pode ser feito em 
qualquer laboratório clinico. Um segundo 
tipo de teste é chamado fenotipagem e 
genotipagem. Somente laboratórios 
especializados podem realizar esse teste. 
Existe um programa chamado Alpha-1 Coded
Testing (ACT) na Universidade de Medicina da
Carolina do Norte (MUSC). Para maiores 
informações sobre o ACT Estudo, contacte a 
alphaone@musc.edu.

Existem desvantagens em ser testado
para deficiência de AAT?

Sim. Discriminação genética pelos 
empregadores e seguros de saúde tem sido 
relatada nos Estados Unidos. Uma vez que o 
resultado do teste esteja ao alcance dessas 
entidades, pode haver discriminação. 

Consentimento Informado 
Consentimento informado é o processo

pelo qual cada pessoa recebe informação
apropriada, 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).

Pode o fato de ser Portador afetar 
o Seguro Saúde? 

A resposta é Não. Porem existe a 
possibilidade de os seguros de saúde deferirem
como doença preexistente.

Como os Portadores podem prevenir-se
ou reduzir o risco de desenvolverem a
doença de deficiência da AAT?

Portadores MZ tem uma baixa 
probabilidade de desenvolverem doença 
pulmonar ou hepática relacionada a 
deficiência de AAT. O risco pode ser diminuído
com pequenas mudanças no seu estilo de 
vida como por exemplo:

� Nao fume e evite tabagismo secundário. 
� Evite exposição a poluentes do ar. 
� Evite ou diminua o consumo de bebidas

alcoólicas. .
� Vacine-se contra Hepatite A and B.

Se o filho de um portador tiver também
um gene para alfa-1, essa criança deve ser 
informada sobre os problemas que podem
ocorrer. A escolha de uma vida saudável deve
sempre ser enfatizada o mais cedo possível.
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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.

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.

Qual é o tratamento recomendado 
para Portadores com doença hepática 
ou pulmonar? 

Somente um medico especializado poderá
determinar que tratamento estará indicado.
Não se recomenda corrigir o nível de AAT no
sangue. O tratamento de deposição da AAT é
bastante caro, e esta indicado somente para 
pacientes com deficiência de ATT severa com
doença pulmonar.

Quem deve ser informado sobre o fato
de ser Portador?

Essa  uma decisão pessoal, mas voce
provavelmente deve informar sua familia.
Desta forma, eles tambem podem ser testados.
O seu médico tambem dever ser informado
para melhor planejar o seu acompanhamento
médico.

Onde encontrar maiores informações 
e suporte? 

Interar-se que uma pessoa é Portadora pode
causar ansiedade e insegurança. Procure ajuda:

� Converse com seus familiares
� Procure se informar sobre como a sua

saúde poderá ser afetada. 
� Procure aconselhamento genético

As organizações abaixo poderão fornecer
importante informações e suporte. 



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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Alpha-1 Foundation  está empenhada

em encontrar uma cura para a deficien-

cia 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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