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Resumo

A deficiência de alfa-1-antitripsina (AAT) é associada ao desenvolvimento de doenças hepáticas graves e 
enfisema pulmonar precoce. Em todo o mundo, considera-se que apenas 2% dos casos estimados da deficiência 
de AAT tenham sido diagnosticados. A disciplina de Pneumologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
vem realizando testes de varredura para deficiência de AAT através da técnica de nefelometria em papel filtro em 
todos os pacientes com diagnóstico de DPOC. A prevalência de mutações graves encontradas nos genes da AAT 
em pacientes com DPOC foi de 2,4% e não difere dos dados existentes previamente na literatura, mas o número 
de outros pacientes com mutações leves é bastante elevado (4%). As autoras sugerem que a dosagem sistemática 
de AAT em todos os pacientes com DPOC possa ser uma estratégia eficiente para captura dos pacientes com defi-
ciência enzimática, permitindo que medidas preventivas como a suspensão do fumo e o aconselhamento genético 
seja efetivadas.

Descritores: alfa-1 antitripsina, Enfisema, Doença pulmonar obstrutiva crônica

Abstract

Alpha-1-antitrypsin deficiency (AAT) is associated with the development of severe liver disease and early 
pulmonary emphysema. Around the world, only 2% of the estimated cases of AAT deficiency are believed to have 
been diagnosed. The discipline of Pulmonology of the University of the State of Rio de Janeiro has been conducting 
tests for AAT deficiency by filter nephelometry technique in all patients diagnosed with COPD. The prevalence of 
severe mutations found in AAT genes in patients with COPD was 2.4% and does not differ from previous data in the 
literature, but the number of other patients with mild mutations is quite high (4%). The authors suggest that the 
systematic dosing of AAT in all patients with COPD may be an effective strategy to capture patients with enzyme 
deficiency, allowing preventive measures such as smoking cessation and genetic counseling to be effective.
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Introdução
A deficiência de alfa-1-antitripsina (AAT) é asso-

ciada ao desenvolvimento de doenças hepáticas graves 
e enfisema precoce1. A prevalência da doença varia con-
forme a população estudada2. Mas essa que já foi consi-
derada uma doença rara, segundo dados epidemiológicos 
atuais, é uma condição genética prevalente; podendo em 
algumas regiões, ter incidência semelhante à da fibrose 
cística (afetando 1 em cada 2000-5000 indivíduos), sendo 
uma doença subdiagnosticada nos dias de hoje3. Em todo 
o mundo, considera-se que apenas 2% dos casos estima-
dos da deficiência de AAT estão diagnosticados4.

O diagnóstico é firmado quando níveis séricos 
reduzidos de AAT são encontrados concomitantes a um 
fenótipo sabidamente relacionado à doença5. O valor sé-
rico normal da AAT se encontra entre 120-220mg/dL, no 
déficit grave esse valor é menor que 50mg/dL2,4.

A deficiência de AAT é uma condição hereditária 
que ocorre a partir da herança de dois alelos alterados do 
gene inibidor de protease, por isso o gene AAT também 
é conhecido como gene inibidor da protease alfa1, PI ou 
SERPINA1 (Serin Protease Inhibitor)1. Este gene está lo-
calizado no braço longo do cromossomo 14, sendo trans-
mitido por herança autossômica co-dominante. Ou seja, 
cada alelo recebido dos progenitores se expressa inde-
pendentemente em 50%. Apesar do gene se caracterizar 
por seu grande polimorfismo, existindo mais de 100 va-
riantes, a maioria não possui significância clínica. O alelo 
M é o mais comum sendo considerado o fenótipo normal, 
e está presente em 95% da população caucasiana6,2.  

 Dentre os alelos deficitários, os mais comuns são 
o S e o Z; porém existem alelos deficitários raros como 
Plovel, Mmalton, Pittisburg, entre outros.  Os alelos defi-
citários produzem moléculas de AAT com alteração na sua 
conformação; porém existem também os alelos nulos, os 
quais produzem quantidade sérica indetectável de AAT7,2. 
Sendo assim, as combinações ZZ, SZ, Null, e algumas va-
riantes raras  possuem capacidade para desenvolver do-
ença, por causarem déficits graves da AAT2.  

A prevalência da deficiência de AAT em pacientes 
com doença pulmonar obstrutiva 
crônica (DPOC) não é conhecida, 
mas alguns estudos permitem es-
timar uma frequência de 1 a 3%4. 
Para facilitar o reconhecimento dos 
indivíduos com deficiência de AAT 
existem recomendações da OMS 
(Organização Mundial de Saúde) 
e das sociedades ATS/ERS (Ame-
rican Thoracic Society/ European 
Respiratory Society) para dosagem 
de alfa-1-antitripsina em todos os 
pacientes diagnosticados com DPOC, pelo menos 1 vez 
na vida8. É recomendado também o screening em fami-

liares de pacientes diagnosticados com a deficiência de 
AAT. Mesmo que estes sejam assintomáticos, existe uma 
alta probabilidade de eles serem portadores de mutações 
graves. Sendo assim, apesar desses indivíduos, muitas 
vezes, não apresentarem critérios para terapia de reposi-
ção; com o diagnostico eles se beneficiam de aconselha-
mento genético e de medidas preventivas9. 

Para os indivíduos com mutações graves e crité-
rios específicos estão disponíveis diferentes formulações 
de AAT no mercado. A reposição é realizada com proteína 
purificada do plasma humano e quando indicada, objetiva 
elevar os níveis séricos da AAT para um limiar protetor e 
reconstituir a proteção pulmonar3.   

No ambulatório de DPOC da Universidade do Esta-
do do Rio de Janeiro (UERJ) os pacientes diagnosticados 
com DPOC estão sendo submetidos ao teste de screening 
para deficiência de alfa-1 antitripsina por nefelometria em 
papel filtro desde 2013. O teste é realizado através da 
coleta de uma gota de sangue por picadura do dedo do 
paciente com agulha de insulina, e esse sangue é coloca-
do no papel filtro e enviado ao laboratório.  

No laboratório são realizadas as dosagens de AAT 
por nefelometria no papel filtro e para os pacientes que 
apresentam valores abaixo do limite de corte (2,64mg/dL) 
segue-se a investigação realizando o estudo molecular do 
gene SERPINA 1.  

O rastreio dos familiares, mesmo que assintomáti-
cos, de pacientes que apresentaram mutação relacionada 
a deficiência de AAT é realizado da mesma maneira. 

Até o momento, foram realizadas coletas de scre-
ening para a mutação da AAT em 580 pacientes no servi-
ço de Pneumologia da UERJ; desses, 414 apresentavam 
critérios espirométricos para DPOC (VEF1/CVF < 70). Dos 
pacientes investigados que apresentavam DPOC confir-
mada, 28 (6,7%) apresentaram algum alelo alterado do 
gene SERPINA 1. Deste grupo, 10 (2,4%) apresentaram 
mutações graves com capacidade de causar doença pela 
deficiência da AAT. Na tabela 1 abaixo, são discriminados 
os tipos de mutações encontradas nos pacientes DPOC 
com mutação do gene da AAT. 

O número de familiares dos pacientes com genes 
mutados da AAT que se submeteram a coleta de scree-
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ning foram de 28 indivíduos. Destes, 5 ainda aguardam 
resultados e 9 (40%) apresentaram alterações nos ale-
los relacionados a deficiência da AAT.  Desses ainda, 3 
(13%) apresentaram mutações graves. Abaixo segue a 
tabela 2 com a discriminação de genótipos encontrados 
em familiares assintomáticos de pacientes com genótipos 
alterados.  

Considerando somente as mutações graves ZZ, 
SZ, Null e variantes raras somam-se 10 pacientes diag-
nosticados com deficiência grave de AAT de um total de 
414 pacientes investigados com diagnostico de DPOC no 
ambulatório de Pneumologia da UERJ. Sendo assim, no 
referido serviço, a prevalência de mutações graves nos 
genes da AAT em pacientes com DPOC foi de 2,4% o que 
não difere dos dados existentes previamente na literatu-
ra. Entretanto, nessa investigação, nos chama a atenção 
os 18 pacientes dentre 414 (4%) que apresentam outras 
mutações não graves nos alelos relacionados a AAT. In-
divíduos que são heterozigotos ou que apresentam uma 
mutação não grave do gene SERPINA 1 podem se bene-

ficiar dessa investigação. O benefício se dá pela possibili-
dade de aconselhamento genético e por mais informação 
a respeito dessa condição. 

Como esses indivíduos possuem uma concentra-
ção menor que o normal de AAT sérica, eles são mais 
suscetíveis ao tabaco e poluentes ambientais e, portanto, 
devem ser orientados a evitar esse tipo de exposição10.  

Essa abordagem só é possível após o diagnósti-
co. Algumas diretrizes recomendam que a dosa-
gem sérica de AAT seja realizada em pacientes 
com DPOC que apresentam a doença precoce-
mente ou que apresentam enfisema de predo-
mínio basal. No entanto, na nossa experiência 
assim como na de outros autores, a dosagem de 
AAT deveria ser realizada em todos os pacientes 
com DPOC, sem exceção. Essa prática amplia o 

diagnóstico da deficiência enzimática e permite a aborda-
gem em demais membros da família.

 No Brasil, não temos dados sobre a frequência 
das mutações nos alelos S e Z na população geral. São 
necessários mais estudos para se determinar a frequência 
dessas e de outras mutações associadas a deficiência de 
AAT7. Devemos também nos atentar para os indivíduos 
que possuem mutações não graves no gene SERPINA 1. 
Dessa forma, a pesquisa sistemática em pacientes com 
DPOC propicia uma melhor compreensão do problema e 
permite que atitudes relativas à prevenção da progressão 
da doença sejam realizadas.

Tabela 2. Discriminação dos genótipos alterados de familiares assintomáticos dos 
pacientes com alteração no gene da AAT
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