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VOCÊ PRECISA DE ACESSO
A INFORMAÇÃO, RECURSOS
E PAZ DE ESPÍRITO?
ESTE GUIA É A CHAVE PARA A ALFA-1.
Você entende o que é a deficiência de alfa-1 antitripsina? Já pesquisou em um
dicionário médico ou se esforçou em compreender os termos usados pelos
médicos? Ou já se perguntou o que você pode fazer para permanecer saudável?
O Big Fat Livro de Referência, ou “BFRG” (Big Fat Reference Guide) te
ajudará a desvendar estas questões. É a fonte mais completa de informações
sobre como viver com Alfa-1 disponível.
Com o BFRG você pode entender, administrar, e
viver com Alfa-1. Ele tem informação detalhada
sobre genética e sobre o entendimento da doença
pulmonar, discussão de fatores ambientais,
sugestões de dietas, nutrição, atividades e
condição física, e muito, muito mais. Além
disso tem informações práticas sobre seguros e
invalidez, e explicações sobre termos-chave e os
diversos testes diagnósticos.
Este recurso inestimável, gratuitamente disponível na internet, foi desenvolvido
pela AlphaNet, uma instituição sem fins lucrativos dedicada à melhoria na vida
de pacientes com Alfa-1. Foi escrito por pacientes e profissionais de saúde e é
parte do Programa de Prevenção e Manejo de doenças da AlphaNet
(ADMAPP), um serviço chave conduzido por Alfas para servir Alfas.
Use o BFRG, escrito em uma linguagem que você pode compreender, para
aprender mais e compartilhar o conhecimento com sua família. Registre-se no
www.alphanet.org para acessar o BFRG hoje.

Este material é uma cortesia da

ALPHA-1 FOUNDATION
A Alpha-1 Foundation reconhece a importante contribuição da AlphaNet no desenvolvimento deste programa compreensivo para Alfas
e por contribuir com mais de 38 milhões de dólares em suporte a nossa missão de pesquisa.

Um guia para indivíduos recentemente diagnosticados
O diagnóstico da Alfa-1
A deficiência de alfa-1 antitripsina, também
conhecida como deficiência AAT ou Alfa-1, é um
diagnóstico médico que deveria ser discutido
abertamente com seu médico e sua família. Muitos
Alfas, modo como indivíduos com alfa-1 são conhecidos,
vivem suas vidas de modo pleno e produtivo. A seguinte
informação é destinada a lhe ajudar no aprendizado
sobre esta doença genética de modo que você e sua
família possam tomar as medidas de prevenção
necessárias para permanecer o mais saudável possível.
Compartilhe esta informação com sua família e os
profissionais que cuidam de sua saúde. Você também
poderá procurar aconselhamento genético professional
e contatar as organizações citadas ao final deste livreto
para obter mais informações.

Entendendo a Alfa-1
Alfa-1 é uma doença hereditária que esta presente
ao nascimento. Alfa-1 pode resultar no desenvolvimento
de doenças sérias nos pulmões ou fígado. Estima-se que
aproxidamente 100.000 pessoas tenham Alfa-1 nos
Estados Unidos.
Em indivíduos saudáveis, grandes quantidades da
proteína alfa-1-antitripsina são produzidas no fígado e
liberadas na corrente sanguínea. As proteínas são
formadas por genes normais, que são componentes
herdados em toda célula, que comandam funções
biológicas específicas.
Em indivíduos comprometidos, os genes alterados
formam proteínas AAT disformes. A proteína anormal é
retida no fígado e não pode ser completamente liberada
no sangue, criando uma deficiência no seu corpo.

Alfa-1 é:
I
I

I

I

I

Uma doença genética herdada dos pais.
Indicativa de quantidade reduzida ou falta da
proteína AAT no sangue.
Causa crônica de doença pulmonar obstrutiva,
mesmo em pessoas que nunca fumaram.
Causa líder em doença genética do fígado em
bebês e crianças.
Frequentemente subdiagnosticada.

A alfa-1 pode causar:
I

I

I

Doenças pulmonares, incluindo sintomas como
os da asma, bronquite crônica, enfisema ou
bronquiectasia. Estes problemas, geralmente vistos
em adultos, podem ser causados pela deficiência da
proteína AAT e são comumente incluídos no grupo
de DPOC, que significa doença pulmonar obstrutiva
crônica. Níveis normais da proteína AAT protegem o
tecido pulmonar de efeitos destrutivos dos glóbulos
brancos circulantes neste órgão. Quando os níveis
de proteína são baixos ou ausente, pode ocorrer
deterioração pulmonar.
Doenças do fígado, incluindo níveis elevados de
enzimas do fígado, hepatite neonatal, doença
crônica do fígado, cirrose e câncer de fígado. Estes
problemas são devido ao acúmulo anormal de
proteína nas células do fígado. Apesar de serem
menos frequentes, a doença do fígado relacionada
à Alfa-1, pode ser vista em todas as idades
começando na infância. O câncer de fígado é
geralmente visto apenas em adultos.
Paniculite, uma doença de pele causada por um
excesso de produtos dos glóbulos brancos. A
paniculite frequentemente causa nódulos
dolorosos abaixo ou na superfície da pele.
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Genéticas da Alfa-1
Em cada um de nós, a proteína AAT normal é
formada por um par de genes obtidos dos nossos pais,
sendo um gene do pai e um da mãe. A proteína normal
é formada pelo gene M (veja testes para Alfa-1). Por
causas ainda desconhecidas, há cerca de 100 formas de
alteração ou variações anormais do gene M, também
chamados de alelos, mas somente alguns podem causar
doenças sérias nos pulmões, fígado e pele. Dois alelos
importantes são as variantes dos genes S e Z. Um
indivíduo com diferentes pares de genes variantes,
como os genes MZ, são chamados heterozigotos.
Indivíduos com pares de genes variantes similares,
como a combinação ZZ, são chamados homozigotos.
Indivíduos com um gene variante normal e um
variante alfa-1 são chamados portadores. Alfas podem
ter pais que são ambos portadores, um que é portador
e o outro gravemente deficiente ou ambos que são
gravemente deficientes.

Riscos associados com variantes genéticas
comuns
Normal (MM):
Não tem a doença e não carrega nenhum gene
alfa-1 alterado.
Portator (MS):
Não está claro se há risco de desenvolvimento de
sintomas da doença, mas este indivíduo tem um gene
alfa-1 alterado. A maioria dos estudos indica risco
aumentado para doença.
Portator (MZ):
Um portador MZ pode ter deficiência leve de proteína
AAT, mas raramente desenvolve sintomas da doença
mesmo que ele seja portador de um gene alterado.
ALFA-1 (SZ) ou (ZZ) ou (NULO NULO):
Deficiência AAT moderada (SZ) a grave (ZZ, Nulo Nulo).
Este indivíduo poderia desenvolver doença relacionada a
Alfa-1 e tem dois genes alfa-1 alterados.

Como a alfa-1 é herdada
FIGURA 1

Afetado
pela alfa-1

Portador de
um gene alfa-1

Sem alfa-1

*Casais são indicados por
figuras de contorno azul
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Testes para Alfa-1

Possíveis sintomas do fígado

O diagnóstico de Alfa-1 geralmente é determinado
por testes de laboratório um quanto sofisticados que
requerem uma quantidade pequena de amostra
sanguínea. Os testes:
1. Medem o nível de proteína AAT no sangue
2. Caracterizam o fenótipo da proteína no sangue e
3. Determinam o genótipo de alfa-1 do paciente.

I

Níveis sanguíneos de Alfa-1
Muitos laboratórios médicos comerciais podem
medir os níveis sanguíneos de proteína AAT. A deficiência
clinicamente significante existe quando os níveis
sanguíneos são inferiores a 80 miligramas por decilitro
(mg/dl) ou 11 micromolar (μM). Pacientes com níveis tão
baixos são chamados Alfas ou são frequentemente
apontados por ter Alfa-1.

I

Fenótipo da Alfa-1
Este teste caracteriza o tipo de gene alfa-1(por
exemplo, MM, MZ, SZ, ou ZZ) que circula em seu sangue
através da visualização do movimento da proteína em
um campo elétrico especial. Cerca de 100 tipos de
variantes de genes alfa-1 produzindo proteína AAT já
foram identificadas, ainda que cada pessoa tenha
apenas um tipo de proteína. Os fenótipos SZ e ZZ são os
padrões genéticos mais comuns associados com níveis
mais baixos de proteína AAT no sangue (em deficiências
mais graves).
Genótipo da Alfa-1
O genótipo é determinado por um teste que
identifica a variante genética específica produzindo a
proteína AAT. Este teste detecta os alelos S e Z com
grande acurácia.
A maior parte dos laboratórios médicos reportam
níveis sanguíneos de AAT e fenótipos; alguns
laboratórios obrigatoriamente determinam os
genótipos. Seu médico poderá sugerir a melhor
estratégia diagnóstica para você e os membros da
sua família.

Sintomas Pulmonares da Deficiência
de AAT
Se você tem sintomas pulmonares, você pode
apresentar:
I Falta de ar em repouso ou durante exercício
I Chiado do peito (sibilos) e tosse persistente
I Infecções pulmonares de repetição
I Produção persistente de catarro
I História de alergias e/ou asma
I Sinusite

I
I

I

I
I
I

I

I

Elevação dos níveis de enzimas no fígado
detectadas via teste sanguíneo solicitado por um
médico.
Icterícia ou amarelamento dos olhos e pele
Aumento do fígado e/ou baço, que pode ser
notado pelo paciente, pais da criança ou pelo
médico
Ascite ou coleção de fluido no abdômen
Cirrose, um acúmulo excessivo de tecido
cicatricial no fígado
Presença de sangue no vômito
Prurido persistente
Mudança notável no nível de energia ou fadiga
precoce
Alteração na cor das fezes (preta, roxa, escura ou
pálida)
Falta de apetite

Até mesmo Alfas podem não ter sinais
ou sintomas
Mesmo sem sintomas, você deve seguir recomendações das próximas sessões deste livreto. Se você pratica um estilo de vida saudável e obtém cuidado médico
apropriado, você poderá permanecer saudável. No
entanto, isso não quer dizer que você não terá sintomas
no futuro, então sugerimos o monitoramento da sua
condição médica por um professional de saúde. Você
pode solicitar uma cópia do Guia para profissionais de
saúde da Alpha-1 Foundation ao seu médico.

O que significa eu ter alfa-1?
As sessões seguintes lidam com os problemas que
potencialmente causam maior preocupação para os
Alfas. As referências citadas ao final deste livreto
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oferecem sugestões e suporte assim como o Big Fat
Livro de Referência (Big Fat Reference Guide ou BFRG) da
AlphaNet (veja a capa do guia dentro deste livreto).
Além disso, o aconselhamento genético pode
proporcionar o suporte e conhecimento necessários
para decisões importantes.

Ter Alfa-1 pode requerer:
Mudanças no estilo de vida
Se você ou seu filho tem Alfa-1, podem ser
necessárias algumas mudanças no estilo de vida para
permanecer saudável, incluindo:
I Parar de fumar e manter a criança ou adulto Alfa
longe da exposição ao fumo passivo
I Evitar exposição à poeira e fumaça
I Se exercitar regularmente
I Comer bem
I Em caso de ingestão de bebidas alcoólicas, que
seja com cautela. O consumo de bebidas alcoólicas
pode causar danos ao fígado em pessoas normais.
Muitos profissionais da saúde recomendam o
consumo baixo, infrequente ou nenhum consumo
de álcool por pacientes ZZ, e pacientes com qualquer
indicação de danos no fígado devem evitar o
consumo de bebidas alcoólicas completamente.
I Revisar os rótulos de medicações, vitaminas e
suplementos naturais cuidadosamente. Evitar
produtos com acetaminofeno e álcool já que
ambos podem prejudicar o fígado.
I Informar seu médico e/ou professional de saúde
caso esteja tomando suplementos vitamínicos ou
produtos a base de ervas.
Consciência ambiental
Recomendações ambientais incluem evitar
poluentes que irritam os pulmões, bem como evitar as
toxinas do fígado. Indivíduos devem acessar suas casas
e ambiente de trabalho cuidadosamente e consultar um
especialista em medicina ocupacional, se indicado. Estes
são alguns exemplos de poluentes ambientais:
I Fumaça de cigarro, do fumante ativo ou passivo
I Poluentes industriais ou ocupacionais como
poeira, pólen de flores ou árvores, cinza,
componentes voláteis, fumaça e outros alergenos.
I Poluição do ar
I Fumaça de forno a lenha
I Fumaça de solventes químicos de limpeza como
agua sanitária, amônia e produtos de limpeza
industrial.
I Tintas e/ou agentes tóxicos
I Precauções quanto ao manuseio de produtos
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químicos e outros materiais como os que podem
ser absorvidos pela pele. O fígado desintoxica
químicos venenosos que adentram o organismo.
Se o fígado está afetado, o processo de
desintoxicação é alterado.
Aumento do número de visitas médicas
Alfas devem buscar tratamento médico
especializado e podem necessitar de visitas médicas
mais frequentes.
Tratamentos variados
Alfas tem opções de tratamentos variados
dependendo dos sintomas. Os mais comuns são:
I Tratamentos de mudança de comportamento e
estilo de vida
I Terapias medicamentosas para problemas
pulmonares
I Terapia cirúrgica para doenças pulmonares
I Procedimentos para complicações da doença de
fígado
I Transplante de órgãos

O que eu faço agora?
Indivíduos com Alfa-1 JAMAIS devem fumar. Evidências
mostram que fumar produtos com tabaco aumenta
significantemente o risco e a gravidade do enfisema em
Alfas e pode reduzir a expectativa de vida em até dez anos
ou mais. Programas nutricionais e de exercícios físicos
também contribuem para manter um corpo mais

saudável. Você deve almejar alcançar e manter um estilo de
vida saudável adotando as recomendações seguintes:
Cessação do tabagismo
Se você fuma, é extremamente importante que você
pare. Isto é necessário porque fumar destrói a pequena
quantidade de proteína AAT dos pulmões daqueles
afetados pela doença e atrai glóbulos brancos que têm
enzimas que danificam as células. Estas enzimas
destruidoras aceleram o desenvolvimento da doença nos
pulmões. Se você tem alfa-1, seus pulmões não têm as
defesas normais contra os glóbulos brancos. Se seu filho foi
diagnosticado com Alfa-1 é importante protegê-lo contra
exposição ao fumo passivo. Educar seus filhos sobre os
perigos relacionados ao fumo e a importância de evitar o
fumo passivo.
Evite poluentes e infecções
Você deve evitar poluentes ocupacionais e ambientais
que podem ser inalados, incluindo pólen, poeira, ou fumaça
orgânica e fumaça decorrente do fumo passivo. Estas
substâncias podem irritar seus pulmões e causar ou piorar
problemas pulmonares. Químicos também podem ser
absorvidos através da pele e danificar o fígado. Evite
poluição do ar e sprays aerossóis. Também é importante
considerar que você pode se deparar com poluentes e
infecções em casa e no trabalho.
No ambiente de trabalho
Evite se expor à poeira orgânica e inorgânica (carvão,
forragem, etc.) ou gases irritantes (cloro, isocianatos, etc.).
Procure o ambiente de trabalho mais saudável possível.
Procure lugares, com ventilação apropriada e sistemas de
filtragem, e evite fumo passivo. Vista roupas com proteção
apropriada, como luvas, quando em contato com químicos
e outros agentes, muitos deles podem ser absorvidos
pela pele. Leia os rótulos atentamente. Como sugerido
anteriormente, consulte um especialista em medicina
ocupacional se você tiver dúvidas sobre efeitos específicos
de exposições sofridas no ambiente de trabalho sobre o
seus pulmões e seu fígado.

efetivo de evitar o contágio e transmissão de doenças
infecciosas. Carregue consigo um gel desinfetante para as
mãos para momentos em que não for possível lavá-las.

Desenvolva um programa de exercícios
A rotina de exercícios melhora o estado mental, a
estamina e o bem-estar físico. O exercício é essencial para
todos os Alfas. É importante exercitar os músculos do tórax
e membros superiores que estão relacionados com a
respiração bem como os grandes músculos das pernas.
Programas de caminhada
Programas de caminhada (particularmente em
ambientes climatizados como shopping centers), passear,
nadar e/ou andar de bicicleta podem melhorar a função
pulmonar e a resistência física.
Programa de reabilitação pulmonar
O programa de reabilitação pulmonar (RP) é altamente
recomendado para alfas de todos os estágios da doença
pulmonar ou problemas pulmonares. A RP que inclui
exercícios, reeducação respiratória, educação, cessação de
tabagismo e aconselhamento nutricional pode te ajudar a
atingir seu melhor nível de atividade. Como em todos os
programas de exercícios, a RP deve ser recomendada e
discutida com um professional de saúde.
Plano de exercício personalizado
Você pode preferir um programa de exercícios personalizado cuidadosamente monitorado pelo seu professional
de saúde e/ou especialista em exercícios. Comece com
exercícios leves e aumente a intensidade do seu programa
com o passar do tempo de acordo com o aumento da
sua tolerância.

Em casa
Você deve evitar:
I Químicos domésticos
I Irritantes respiratórios provenientes do forno a
lenha, poeira e pólen, ou fumo passivo.
I Cloro e amônia, que são encontrados em produtos
de limpeza domésticos comuns
I Pesticidas
I Pêlos de animais
Uma vez que infecções bacterianas e virais são danosas
aos pulmões, evite contato com pessoas doentes sempre
que possível. Lavar as mãos com sabão é o método mais
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Desenvolva um programa nutricional
Hábitos alimentares saudáveis podem contribuir na
preservação da função dos pulmões e do fígado; portanto
você deve estabelecer ou manter bons hábitos alimentares.
É importante manter um peso adequado, independente
de ter ou não doença pulmonar e/ou de fígado. Além
disso, pesquisas científicas indicam que pessoas com
doenças pulmonares necessitam consumir mais calorias
do que pessoas com “pulmões saudáveis”. Se você tem
problemas nos pulmões ou no fígado, considere
consultar-se com um nutricionista para desenvolver um
programa nutricional individualizado.
As necessidades nutricionais dos pacientes com Alfa-1
que apresentam complicações do fígado são altamente
individualizadas. Uma vez que a retenção de fluidos é
comum, a ingestão de sódio e proteínas se torna uma
preocupação e uma boa nutrição é recomendada. Por
exemplo, comidas processadas têm alta concentração de
sódio, então Alfas devem ler os rótulos nutricionais
cuidadosamente. Fontes vegetais de proteína são
melhores que as animais. Vitamina A, B3 (Niacina), e
suplementos com ferro podem estressar ainda mais o
fígado comprometido. Em alfas com sinais de comprometimento do fígado, a absorção de gordura pode estar
afetada; portanto, seu professional de saúde poderá
recomendar suplementação alimentar com vitaminas A,
D, E e K. Crianças que apresentam dificuldade em se
alimentar, mostram crescimento lento e um retardo no
desenvolvimento; uma fórmula especial é frequentemente
recomendada. Algumas vezes, a nutrição parenteral pode
ser necessária.

Reduza fatores de estresse
Alfas reportam benefícios das técnicas para redução
de estresse como muitos exercícios de relaxamento.
Estas técnicas de relaxamento podem também
contribuir para uma perspectiva positiva na vida e
prevenir depressão. Aqui estão algumas opções a
se considerar:
I Ioga
I Meditação
I Exercícios respiratórios
I Relaxamento muscular
I Biofeedback
I Visualização
I Terapia por hipnose
I Pensamento positivo

Quais são os tratamentos atuais
da Alfa-1?
Você pode se beneficiar da mudança de estilo de
vida. Porém, se você tem doença nos pulmões e/ou
fígado, procure cuidado médico especializado para
tratá-la. Existem Centros de Recursos Especializados em
Alfa-1 por todo os Estados Unidos. Estes centros são
formados por uma equipe de saúde para oferecer tratamento médico, e guias específicos de modificação de
comportamento e estilo de vida específicos para Alfas.
Para saber se existe um em sua região (EUA), por favor
acesse o website da Fundação, www.alphaone.org.
Vacinação
I É importante que você seja vacinado contra a
gripe anualmente. O uso desta vacina profilática
ou preventiva é de extrema importância.
I A vacina anti-pneumocócica pode ajudar a
prevenir a pneumonia. Considere repetir esta
vacina contra pneumonia a cada seis anos.
I Discuta a vacinação contra Hepatite A e B com
seu médico.
Tratamento agressivo das infecções pulmonares
É importante notificar seu médico imediatamente
quando suspeitar de uma infecção pulmonar. Devido ao
fato dos pulmões conterem mais glóbulos brancos
quando você tem uma infecção (e consequentemente
mais enzimas destrutivas), pode ser necessária a
prescrição de antibióticos para o combate à infecção.
Você deve ficar atento a estes sintomas:
I Febre (com ou sem calafrios)
I Aumento da falta de ar
I Aumento da tosse
I Mudança na cor ou espessamento da secreção
(catarro)
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Medidas preventivas adicionais
Lave suas mãos com sabão frequentemente para
evitar a transmissão de infecções virais ou bacterianas.

Terapias para a doença pulmonar
da alfa-1
Antibióticos
Infecções bacterianas nos pulmões podem levar a
um influxo dramático de glóbulos brancos para o tecido
pulmonar e vias aéreas, o que pode ser uma das maiores
causas de destruição pulmonar na alfa-1. Para minimizar
este risco, muitos médicos são a favor do tratamento
agressivo com antibióticos aos primeiros sinais de
infecção pulmonar. Mesmo que a “exacerbação
pulmonar” não seja causada por uma infecção bacteriana
ou que seja de origem viral, o que provavelmente não se
beneficiaria do uso de antibióticos, os benefícios desta
conduta agressiva podem, em alguns pacientes,
prevalecer sobre os riscos do uso excessivo de
antibióticos. Estes riscos incluem o encorajamento do
crescimento de bactérias resistentes ao antibiótico,
supercrescimento de leveduras e outros agentes que
podem causar doenças e reações alérgicas.
Broncodilatadores
Alguns dos sintomas da alfa-1 são similares a
doenças pulmonares comuns, como asma e DPOC.
Medicamentos chamados broncodilatadores geralmente
administrados via inaladores podem ser úteis no alívio
de sintomas pulmonares. Algumas vezes, diferentes
tipos de broncodilatadores são combinados para
maximizar seu benefício. Estes medicamentos permitem
melhor fluxo de ar para dentro e para fora dos pulmões
por relaxarem a musculatura que encobre as vias aéreas.
Corticosteróides
Baseado nas recomendações do seu médico, o uso
de corticosteróides (ou simplesmente, esteróides) pode
ser um tratamento apropriado para os sintomas
pulmonares em alguns indivíduos. Esteróides ajudam a
reduzir a inflamação dentro e ao redor das vias aéreas e
podem ser administrados por inaladores, em forma de
pílula ou intravenosa (por veia). Esteróides administrados
via oral ou venosa são geralmente reservados para o
tratamento de problemas pulmonares graves.
Oxigênio Suplementar
Oxigênio suplementar pode ser uma terapia
importante e salvar a vida de indivíduos com baixos
níveis de oxigênio no sangue. Algumas pessoas, no
entanto, necessitam de oxigênio primariamente durante
o exercício ou sono. Para alguns, é especialmente
importante em viagens por via aérea ou em altitudes
elevadas. Pergunte ao seu médico se você necessita
deste tratamento.

Terapia de reposição
Terapia de reposição, o processo em que se recebe
proteína AAT purificada proveniente do sangue de
doadores humanos com genes alfa-1 normais, é
apropriada para muitos Alfas com problemas
pulmonares. Como seu nome em inglês sugere
(augmentation), ela aumenta o nível de proteína no
sangue. A terapia de reposição é usualmente dada de
modo intravenoso uma vez por semana. A reposição é
uma terapia, não uma cura; ela não irá reverter os danos
já ocorridos nem tratar ou prevenir problemas de fígado
relacionados à alfa-1. Atualmente, a terapia de reposição
é prescrita somente para pacientes com enfisema
relacionado à alfa-1 sob supervisão de um profissional
de saúde.
Opções cirúrgicas
Seu médico pode avaliar a necessidade de um ou
dois tipos de cirurgia recomendados para pacientes
com alfa-1 grave: cirurgia de redução de volume
pulmonar e transplante pulmonar.
Redução de volume pulmonar
A redução de volume pulmonar pode melhorar a
respiração pela remoção das áreas mais afetadas do
tecido pulmonar. O benefício varia e pode durar apenas
alguns anos.
Transplante pulmonar
Transplante pulmonar de um ou ambos pulmões
é uma opção para alguns Alfas com doença
pulmonar grave. O uso vitalício de medicamentos
imunossupressores é necessário após o transplante.
Como em toda cirurgia, os resultados e a qualidade de
vida após este tipo de procedimento depende de uma
série de questões específicas para cada pessoa. Por favor
converse com seu médico sobre estas opções.
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Terapias para doença de fígado na alfa-1
Terapia de reposição
Não há evidências do papel da terapia de reposição
no tratamento das manifestações da alfa-1 no fígado.
Tratamento geral das complicações de fígado.
É importante que os pais,profissionais de saude ou
relativos estejam informados sobre qualquer indicativo
de complicação relacionada à doença do fígado.
Discussões adicionais ou referências relacionadas ao
diagnóstico e tratamento da doença grave do fígado
podem ser encontradas no livreto chamado O fígado
e a alfa-1.
Uma vez que a doença do fígado é identificada em
um Alfa, o primeiro passo é avaliar o seu estilo de vida
para ingestão de possíveis toxinas que possam afetar o
fígado, como álcool, grandes doses de certas vitaminas
e alguns medicamentos. Quanto à população pediátrica,
o acompanhamento cuidadoso da função hepática se
faz necessário. A doença do fígado é tratada de maneira
sintomática e preventiva. Em adultos, sintomas como
vômito com sangue pode ocorrer de repente sem sinais
de doença prévia.
Substâncias contidas em algumas medicações
podem ser maléficas ao seu fígado. Isso inclui fórmulas
vendidas com ou sem prescrição que contenha
acetaminofeno ou álcool, e suplementos nutricionais
como as vitaminas, plantas medicinais e bebidas de
proteína. Faça uma lista de todas as medicações que
você usa e a revise com seu médico. Frequentemente, a
lesão de fígado é leve e temporária.
Procedimentos médicos e cirúrgicos
Existem diversas opções de tratamento que podem
se tornar necessários para melhora dos sintomas da
doença avançada do fígado. São elas:
I Paracentese de grande volume, que é a remoção
de fluido do abdômen.
I Ligadura elástica, ou escleroterapia das veias do
esôfago para redução de sangramento das veias
distendidas ou inchadas. A ligadura elástica se faz
com o uso de um anel elástico. A escleroterapia
envolve a injeção de um irritante químico que
causa o desvio do fluxo sanguíneo para veias
saudáveis adjacentes ao invés da veia doente.
I Descompressão da veia porta, que reduz a
pressão nos vasos sanguíneos vindos dos órgãos
digestivos que entram no fígado. Esta é uma cirurgia
de grande porte que desvia o fluxo sanguíneo do
fígado e reduz a pressão do vaso sanguíneo.
As duas últimas opções ajudam no controle de
risco de sangramento naqueles com doença avançada
do fígado.
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Transplante de fígado
O transplante de fígado pode melhorar
dramaticamente os sintomas da doença avançada
do fígado causada pela alfa-1. Devido ao fato que o
órgão transplantado produzirá a proteína do fígado do
doador, os níveis de proteína alfa-1 deverão ser normais
após o transplante. A opção do transplante com doador
vivo está disponível em alguns centros de transplante.
Se você decidir explorar esta opção, verifique com um
centro de transplante primeiro para ter certeza de que
esta opção está disponível para você.

Outras questões que preocupam Alfas
Abaixo estão listadas algumas questões que você
poderá enfrentar após o diagnóstico. Estas questões são
apenas o ponto de partida para discussões com seu
médico, conselheiro genético ou conselheiro religioso.
Consciência
Considere usar um bracelete ou colar de alerta
médico que liste as informações relacionadas a sua
saúde.
Suporte da família/ Psicossocial
P: O que eu digo para os membros da minha família?
R: Devido à natureza genética da doença, recomendamos
que você informe seus parentes de sangue sobre os
resultados do seu teste.
P: Eu deveria insistir para que os membros da minha
família sejam testados?
R: Após consultar com seu médico, é sensato encorajar
seus parentes de sangue a serem testados. Uma vez que
a alfa-1 é de natureza genética, seus parentes de sangue
podem ser portadores ou terem a doença. No entanto,
problemas relacionados à discriminação genética no
trabalho ou por planos de saúde precisam ser considerados. O exame confidencial para alfa-1 está disponível
através de um estudo da Universidade de Medicina da
Carolina do Sul (MUSC); email alphaone@musc.edu

P: Qual o papel do seguro de incapacidade?
R: Se sua condição física não lhe permite trabalhar,
discuta sobre sua elegibilidade para receber um seguro
de incapacidade com seu profissional de saúde e outros
profissionais familiarizados com estes benefícios.

Trabalho

Confidencialidade

P: Posso continuar a trabalhar?
R: A reposta para esta questão geralmente depende de
duas condições:
I Seu atual estado de saúde, e
I A possibilidade de exposição à substâncias
transportadas no ar, como poeira, e fumaça no
trabalho, e outros químicos perigosos que podem
entrar em contato com sua pele.

P: Quem saberá que eu tenho alfa-1?
R: Os resultados do seu teste serão incluídos no seu
prontuário médico. Apesar de geralmente ser tratado
como confidencial, companhias de seguro, centros de
saúde e outros profissionais podem acessar esta
informação, o que poderá afetar empregos futuros e
benefícios de seguros. Você pode obter um teste
confidencial de Alfa-1 através da Universidade de
Medicina da Carolina do Sul (MUSC -EUA).

Trabalhar é bom para seu bem estar mental e emocional. Se depois de discutir com seu medico você for fisicamente capaz de trabalhar e pode evitar exposição a
riscos
ocupacionais, você deve continuar a trabalhar. Do contrário, o profissional de saúde poderá sugerir mudança de
emprego para reduzir esta exposição. Por favor entenda
que sua elegibilidade em continuar com a cobertura do
plano de saúde pode variar de Estado para Estado. Se você
mudar de emprego apos o diagnóstico, o problema em informar sobre a sua doença também poderá afetar a futura
cobertura do plano de saúde.

P: Quem eu poderia (ou deveria) informar sobre
meu diagnóstico?
R: Você deve tomar suas próprias decisões sobre divulgar
esta informação. Entretanto, é altamente recomendado
que você informe seus parentes sanguíneos sobre seus
riscos herdados da alfa-1 e incentivá-los a serem testados.
Você também deve informar seus profissionais de saúde.
Você poderá ser obrigado a informar a companhia de
plano de saúde ou seguro se você alterar seu contrato
com a seguradora.
_____________________
A descoberta do diagnóstico de alfa-1 pode ser
uma notícia confusa e potencialmente desagradável. É
importante dividir esta notícia com a família e procurar
aconselhamento profissional se necessário.
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Glossário de termos
Alelo: Outro nome dado à forma modificada de um gene. Por exemplo, o alelo Z é uma forma alterada
do gene M. Existem diversos alelos do gene alfa-1.
Proteína alfa-1 antitripsina: A proteína alfa-1 antitripsina (AAT) é produzida primariamente no
fígado, que a libera na corrente sanguínea em indivíduos normais. A proteína alfa-1 tem muitas
funções, uma delas é proteger os tecidos delicados do corpo de serem destruídas pela elastase
neutrofílica, uma enzima que digere o tecido, mais comumente encontrada em glóbulos brancos
circulantes. Estas enzimas são liberadas no tecido quando os glóbulos brancos lutam contra
infecções.
Deficiência de alfa-1 antitripsina (Alfa-1): Uma condição genética causada pela incapacidade de
liberar a proteína AAT do fígado, o que cria uma deficiência no organismo. Pessoas com alfa-1
desenvolvem problemas no fígado ou doenças pulmonares como o enfisema, ou doenças de pele
conhecidas como paniculite. Outros podem não apresentar nenhum sintomas ou doença.
Ascite: Coleção de fluido no abdômen.
Antibióticos: Antibióticos são medicamentos que podem matar ou parar o crescimento das bactérias.
Algumas vezes o termo é usado para descrever os medicamentos que podem tratar infecções
como as que são causadas por bactérias, fungos, tuberculose e até vírus.
Asma: Uma condição pulmonar caracterizada pelo estreitamento generalizado das vias aéreas devido
ao espasmo da musculatura lisa, inchaço da camada de membrana mucosa do trato respiratório e
presença de muco no espaço interno das ramificações da via aérea que leva aos pulmões.
Terapia de reposição: Administração endovenosa de proteína alfa-1 purificada do sangue humano
Bilirrubina: Bilirrubina é um bio-produto da quebra dos glóbulos vermelhos do sangue humano.
Normalmente formada no fígado, ela dá o tingimento amarelado do soro normal, a tonalidade
amarela-esverdeada da bile, a cor marrom das fezes, e a cor amarela da urina. Quando o fígado
não está funcionando normalmente, o nível de bilirrubina pode se elevar, o que causa a icterícia,
um amarelamento dos olhos e da pele.
Biopsia: O termo biopsia é usado para descrever o procedimento que remove tecido de um órgão ou
um pedaço de tecido que é examinado ao microscópio. Existem três tipos básicos de biopsia:
biopsia por aspiração, biopsia com agulha, e biopsia incisional.
Bronquiectasia: Dilatação crônica ou alargamento dos brônquios pulmonares são sinais de
bronquiectasia. Geralmente é causada por doenças inflamatórias ou obstrução e leva à infecção
pulmonar crônica.
Colestase: Um acúmulo de bile no fígado; pode resultar em icterícia, escurecimento da urina, palidez
das fezes e coceira.
Bronquite Crônica: Uma doença pulmonar caracterizada pela incapacidade de mover ar para dentro
e fora dos pulmões combinada com a produção de muco (catarro) na maioria dos dias do ano.
Esta é uma das doenças causadas pelo cigarro.
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC): DPOC é uma categoria ampla de problemas
pulmonares incluindo enfisema, bronquite crônica, bronquiectasia e a asma crônica em adultos.
O componente principal de todas estas doenças é a obstrução da inspiração e expiração. A DOPC
é responsável por mais de 100.000 mortes por ano e é a quarta principal causa de morte nos
Estados Unidos.
Cirrose: Cirrose é a cicatrização extensiva e endurecimento do fígado. Esta condição é mais
comumente associada com doença avançada do fígado.
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Corticosteróides (Esteróides, Prednisona): Um grupo de medicamentos que mimetizam a ação dos
hormônios liberados pelas glândulas adrenais. Eles são os anti-inflamatórios mais potentes
disponíveis atualmente e podem salvar vidas de pessoas com DPOC grave e asma, mas também
são conhecidos por apresentarem efeitos adversos graves.
Enfisema: Doença pulmonar que envolve danos ao alvéolo ou sacos aéreos dos pulmões. No
enfisema, os sacos aéreos danificados não desinflam normalmente, o que faz a respiração ser mais
difícil. Pulmões com enfisema podem ser mais lentos na exalação de ar e incapazes de se encher
com ar puro para assegurar oxigenação adequada do corpo. Nos alfas, os pulmões se tornam
hiperinflados ou aumentados, e o enfisema geralmente ocorre nas partes inferiores dos pulmões
já que esta é a área com maior circulação de sangue deficiente de proteínas AAT. O enfisema
relacionado ao cigarro geralmente ocorre nas áreas superiores dos pulmões. Um alfa que fuma ou
fumou pode ter enfisema em todo o pulmão.
Varizes esofágicas: Veias dilatadas no esôfago que resultam em pressão elevada na veia porta pela
qual o sangue flui para o fígado. Isto comumente ocorre na cirrose.
Fibrose do fígado: A presença de cicatrizes de colágeno dentro do fígado. Quando o fígado apresenta
muita cicatriz (fibrose), o órgão não funciona apropriadamente.
Genes: Genes são sequências de DNA que determinam as características humanas; existem 25.000
genes. Cada um de nossos pais nos dão um gene que pode sozinho, ou em combinação, resultar
em certas características. Genes também contêm instruções para produção de proteínas, cada
uma com funções diferentes no corpo.
Genótipo: O genótipo humano é a mais longa e complexa combinação de sequência de genes. O
genótipo é a descrição da variação da sequência de um gene particular. A mudança específica na
sequência do gene alfa-1 de um indivíduo determina suas características específicas, o que é
seu fenótipo.
Hepatite: Inflamação do fígado que pode ser causada por vírus, anormalidades do sistema
imunológico e medicações, bem como a alfa-1.
Hepatomegalia: Aumento do tamanho do fígado. Em alguns casos, o fígado pode ser sentido abaixo
da caixa torácica.
Hepatosplenomegalia: Aumento do tamanho do fígado e do baço.
Heterozigoto/Homozigoto: Toda célula do corpo é composta por genes e todo gene é na verdade
um par de alelos, um proveniente do pai e outro da mãe. Se sua mãe e seu pai lhe der o mesmo
alelo cada, este gene é chamado homozigoto. Se sua mãe e seu pai lhe derem alelos diferentes,
este gene é chamado heterozigoto. Normalmente heterozigotos têm um alelo normal (M) e um
anormal (Z), combinação conhecida como MZ. Alfas que são homozigotos têm dois genes
anormais, como o ZZ.
Ictérico: Amarelamento da área branca dos olhos, associada com a icterícia
Influenza: Comumente chamada de gripe, a influenza é uma infecção viral aguda, contagiosa, que
geralmente ocorre em epidemias. Ela é caracterizada pela inflamação do trato respiratório e pelo
aparecimento repentino de febre, calafrios, dor muscular, dor de cabeça e cansaço grave.
Icterícia: Uma condição caracterizada pela coloração amarelada da pele, da área branca dos olhos, da
parte interna da boca, e dos fluidos corporais devido ao excesso de bilirrubina no sangue.
Enzimas do fígado: Proteínas (especificamente enzimas) encontradas em grande concentração no
fígado e quantidades menores no sangue e tecidos corporais. As enzimas são liberadas no sangue
quando as células do fígado sofrem lesão. Se pode medir a quantidade de enzimas liberadas das
células e estimar a extensão da lesão de fígado usando os testes sanguíneos de AST (ou SGOT),
ALT (ou SGPT), fosfatase alcalina, e GGT-P. Existem outros testes sanguíneos que também são
comumente realizados para monitorar a função hepática.
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Micromolar: Abreviado como μM, é usado para designar a quantidade de proteína alfa-1 antitripsina
quando níveis sorológicos são testados. A pessoa é considerada deficiente em proteína AAT
quando os níveis séricos são iguais ou menores que 11 μM.
Cardo Mariano: Esta é uma erva com ingrediente ativo chamado silimarina. Cardo mariano é indicado
para indivíduos com doença de fígado devido as propriedades purificadoras e protetoras da
silimarina. É extremamente importante que você informe o médico se você tomar, pensa em
tomar ou pensa em dar esta erva para seu filho. Estudos extensivos sobre esta erva estão sendo
realizados pelo National Institute of Health's National Advisory Council for Complementary and
Alternative Medicine (EUA).
Paniculite: Paniculite é uma inflamação das camadas de gordura abaixo da pele que faz a pele
enrijecer e formar nódulos extremamente dolorosos, placas ou lesões. É provável que os danos da
paniculite se iniciem pela ação destrutiva de neutrófilos alterados. Em alguns pacientes, a lesão
pela paniculite ocorre após um incidente traumático da área afetada. Isto ocorre em crianças bem
como em adultos, e tem sido relacionada aos fenótipos ZZ e MZ e possivelmente a outros alelos.
Fenótipo: A característica específica ou o tipo de proteína AAT circulante no sangue; isto é
geneticamente determinado pelo gene alfa-1 recebido dos pais ao nascimento. Outros fatores
ambientais podem afetar estas características.
Catarro/muco: Muco espesso, grudento e pegajoso secretado pela membrana mucosa do trato
respiratório, bem como durante um resfriado ou outra infecção respiratória.
Pneumonia: Uma doença aguda ou crônica marcada pela inflamação dos pulmões, causada por vírus,
bactéria ou outro microrganismo e algumas vezes por irritantes físicos ou químicos.
Hipertensão Portal: O sangue flui das veias do estômago, intestino, baço e pâncreas e chega ao
fígado pela veia porta. Quando o fígado está doente e incapaz de funcionar apropriadamente este
fluxo é alterado e a pressão se eleva na veia porta, o que pode causar inúmeros problemas. Esta
condição é conhecida como hipertensão portal.
Prurido: Termo médico para coceira
Escleroterapia: Um procedimento que pode ser usado para o tratamento do sangramento das varizes
do esôfago. Uma medicação intravenosa é injetada diretamente dentro das veias dilatadas para
parar o sangramento.
Baço: Um órgão que faz parte do sistema linfático do corpo humano. Suas funções como o
mecanismo de defesa do corpo estão envolvidas na formação e destruição de certas células
sanguíneas, e atuam como reservatório sanguíneo. O sangue do baço vai para o fígado.
Esplenomegalia: Esplenomegalia, o aumento do baço, ocorre quando o baço tem uma doença ou
quando a hipertensão portal se desenvolve devido à doença do fígado.
Expectoração/escarro: Substância expectorada e usualmente expelida pela boca, especialmente
muco ou pus que é expectorado (escarrado, cuspido) em doenças das vias aéreas.
Nutrição Parenteral Total (NPT): é a administração de solução nutricional adequada por via
intravenosa; NPT pode se tornar necessária na nutrição de indivíduos com doença grave do fígado.
Vitaminas A, D, E, K: Vitaminas solúveis em gordura que são necessárias para nutrição adequada e
frequentemente prescritas como suplementos nutricionais quando a doença grave do fígado
previne sua absorção na corrente sanguínea.
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Onde eu consigo mais informações?
A seguir você encontrará algumas organizações internacionais que ajudam e dão suporte às pessoas
com alfa-1. Cada uma destas organizações trabalha anycom Alfas de um modo diferenciado.
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.
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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