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RESUMO

Candolo ACR. Deficiência de lipase ácida lisossomal na investigação etiológica
da doença hepática criptogênica em adultos: um estudo brasileiro multicêntrico
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2021.
Introdução: A doença hepática criptogênica é aquela cuja etiologia não pode
ser explicada por achados clínicos, histológicos, laboratoriais e de imagem. Sua
frequência é estimada em 5,4% da população com hepatopatia crônica. A
deficiência de lipase ácida lisossomal (LAL-D) é uma doença rara, na qual os
indivíduos acometidos cursam com ausência ou redução significativa da
atividade da enzima lipase ácida lisossomal (LAL). Essa alteração enzimática
causa uma desregulação no metabolismo lipídico, acarretando acúmulo de
ésteres de colesterol e triglicérides dentro dos lisossomos, levando ao quadro de
aterosclerose precoce, dislipidemia, esteatose hepática com progressão para
cirrose e disfunção orgânica. Objetivos: Determinar se LAL-D pode ser uma
causa de doença hepática criptogênica; caracterizar as populações de pacientes
com LAL-D e com doença hepática criptogênica e avaliar, nessa última
população, os pacientes que se enquadram na nova sugestão de nomenclatura,
de doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica (MAFLD).
Métodos: Estudo observacional e descritivo, baseado na ferramenta STROBE.
As coletas de dados e de amostras de sangue foram realizadas no período de
2016 a 2018. Os critérios de inclusão foram: a) Idade acima de 18 anos; b)
diagnóstico de hepatopatia criptogênica; c) em acompanhamento ambulatorial
ou submetido a transplante hepático; e d) concordância do paciente em participar
do estudo. Os critérios de exclusão foram: a) pacientes com outras etiologias da
doença hepática; b) pacientes sem investigação completa das causas
conhecidas de hepatopatia; e c) pacientes cuja análise do exame de LAL-D foi
feita por outro método que não o dried blood spot (DBS). Foi utilizado material
coletado de amostra de sangue periférico, pipetado em DBS. A dosagem da
atividade da enzima LAL foi realizada utilizando-se um inibidor altamente
específico da LAL, o Lalistat 2, em um dos dois laboratórios de referência do
estudo. As amostras foram encaminhadas, aleatoriamente, para análise nos
seguintes laboratórios: Seattle Children’s Hospital (Estados Unidos) e Afip
Medicina Laboratorial (Brasil), cuja análise do exame é realizada no Laboratório
de Erros Inatos do Metabolismo (LEIM). Resultados: Foram incluídos 295
pacientes no estudo, com doença hepática criptogênica. Após critérios de
exclusão, 135 pacientes foram selecionados para o estudo, sendo que três
desses (2,2%) apresentaram dosagem de LAL abaixo do valor de referência,
compatível com LAL-D. A média de idade desses pacientes foi de 43,9 ± 10,1
anos, sendo 2 pacientes do sexo feminino. O índice de massa corporal médio foi

de 23,1 ± 1,7 kg/m² e a glicemia média foi de 89,7 ± 3,2 mg/dl. As médias para
colesterol total, HDL-c, LDL-c e triglicérides, foram, respectivamente, de 165,6 ±
32,1 mg/dl, 21,7 ± 3,2 mg/dl, 105 ± 33,9 mg/dl e 206,7 ± 25,5 mg/dl. Conclusões:
Apesar da LAL-D ser uma doença rara e subdiagnosticada, deve-se considerar
a sua investigação nos indivíduos com doença hepática sem etiologia definida e,
principalmente, nos pacientes com IMC normal, com HDL-c reduzido e
triglicérides elevados.
Descritores: Hepatite crônica; Doenças por armazenamento dos lisossomos;
Doença do armazenamento de colesterol éster; Colesterol; Hepatopatia
gordurosa não-alcoólica; Hepatopatias; Cirrose hepática.

ABSTRACT

Candolo ACR. Lysosomal acid lipase deficiency in the etiological investigation of
cryptogenic liver disease in adults: a Brazilian multicenter study [thesis]. São
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021.
Introduction: Cryptogenic liver disease is one whose etiology cannot be
explained by clinical, histological, laboratory and imaging findings. Its frequency
is estimated at 5.4% of the population with chronic liver disease. Lysosomal acid
lipase deficiency (LAL-D) is a rare disease in which the affected individuals have
an absence or significant reduction in the activity of the lysosomal acid lipase
(LAL) enzyme. This enzymatic deficiency causes a dysregulation in the lipid
metabolism, causing accumulation of cholesterol esters and triglycerides within
the lysosomes and may result in early atherosclerosis, dyslipidemia, hepatic
steatosis with progression to cirrhosis and organ dysfunction. Aims: To
determine if LAL-D may be a cause of cryptogenic liver disease; characterize the
populations of patients with LAL-D and with cryptogenic liver disease and
evaluate, in the latter population, patients who fit the new nomenclature
suggestion of metabolic dysfunction-associated fatty liver disease (MAFLD).
Methods: Observational and descriptive study, based on the STROBE. Data
collection and blood samples were carried out from 2016 to 2018. Inclusion
criteria were: a) age over 18 years; b) diagnosis of cryptogenic liver disease; c)
outpatient follow-up or undergoing liver transplantation; and d) patient's
agreement to participate in the study. Exclusion criteria were: a) patients with
other etiologies of liver disease; b) patients without a complete investigation of
the known causes of liver disease; and c) patients whose LAL-D examination
analysis was performed using a method other than dried blood spot (DBS). The
material was collected from a peripheral blood sample and pipetted in DBS. The
measurement of LAL enzyme activity was performed using a highly specific LAL
inhibitor, Lalistat 2, in one of the two reference laboratories in the study. The
samples were randomly sent for analysis in the following laboratories: Seattle
Children's Hospital (United States) and Afip Medicina Laboratorial (Brazil), whose
examination is performed at the Laboratory of Inborn Errors of Metabolism
(LEIM). Results: A total of 295 patients were included in the study, with
cryptogenic liver disease. After exclusion criteria, 135 patients were selected for
the study, and three of these (2.2%) had LAL dosage below the reference value,
compatible with LAL-D. The mean age of these patients was 43.9 ± 10.1 years,
2 female patients. The mean body mass index was 23.1 ± 1.7 kg/m² and the mean
blood glucose was 89.7 ± 3.2 mg/dL. The means for total cholesterol, HDL-c,
LDL-c and triglycerides were respectively 165.6 ± 32.1 mg/dL, 21.7 ± 3.2 mg/dl,
105 ± 33.9 mg/dL and 206.7 ± 25.5 mg/dL. Conclusions: Although LAL-D is a

rare and underdiagnosed disease, its investigation should be considered in
individuals with liver disease without defined etiology and especially in patients
with a normal BMI, with low HDL-c and high triglycerides.
Descriptors: Chronic hepatitis; Lysosomal storage diseases; Cholesterol ester
storage disease; Cholesterol; Non-alcoholic fatty liver disease; Liver diseases;
Liver cirrhosis.
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INTRODUÇÃO

1.1

Hepatite crônica criptogênica

2

Hepatite crônica criptogênica é a inflamação persistente no fígado, que não
tem etiologia definida, mesmo após investigação clínica, laboratorial, histológica
e radiológica. Com o passar do tempo, essa inflamação hepática pode progredir
para cirrose, carcinoma hepatocelular (CHC) e necessidade de transplante
hepático (TH)1-3. A prevalência de alteração de aminotransferases nos Estados
Unidos é de 7,9% na população geral, e, em 69% dos casos, o motivo da
elevação dessas aminotransferases não é identificado 4. O diagnóstico depende
do conhecimento do investigador, das ferramentas disponíveis para a
investigação adequada e dos conhecimentos vigentes na época.
A cirrose é o estádio avançado de fibrose hepática, em que há perda da
arquitetura do parênquima hepático e redução do funcionamento do hepatócito.
Isso acarreta algumas complicações, como ascite, hemorragia digestiva alta,
encefalopatia hepática e CHC.
A doença hepática é um grande problema de saúde pública nos Estados
Unidos (EUA). De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças
(CDC), em 2017, a cirrose foi a 11ª causa de morte nos EUA, sendo responsável
por 44.478 mortes em 2017, sendo 1.460 a mais que em 2016. A taxa de
mortalidade por cirrose foi de 13,7 mortes por 100.000 habitantes. Estima-se que
4,5 milhões de americanos tenham algum tipo de doença hepática 5. Custos de
saúde com pacientes cirróticos são estimados em torno de 4 bilhões de dólares,
decorrentes de 150.000 internações por ano. O principal componente desse
valor se refere às reinternações, que são frequentes e se devem, principalmente,
às descompensação da cirrose6.
No Brasil, os números de óbitos por cirrose e CHC, em 2015, foram,
respectivamente, 18.923 e 3.326, totalizando 19.249 mortes no país. Houve
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crescimento no número absoluto de mortes, quando comparado aos mesmos
dados do ano de 19907.
Atualmente, a cirrose criptogênica (CC) é diagnosticada em 5-30% dos
pacientes cirróticos e em 3-14% daqueles que aguardam na lista de TH3,8. A
descoberta do vírus da hepatite C (VHC) mudou o conceito de CC na década de
19909-13 e, hoje, esse conceito tem sido alterado após a descoberta da doença
hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA)14-19.
O diagnóstico de hepatite crônica criptogênica depende da exclusão de
causas evidentes de doença hepática. É necessário avaliar o consumo de etanol,
história passada ou atual de obesidade, comorbidades associadas, como
diabetes mellitus, dislipidemia e hipertensão arterial sistêmica, história familiar
de hepatopatia, consanguinidade entre os pais, bem como, uso de medicações,
ervas e chás20,21. Testes laboratoriais incluem os exames convencionais, com
sorologias do vírus de hepatites B (VHB) e C (VHC), hepatite autoimune (HAI),
colangite biliar primária (CBP), doença de Wilson, hemocromatose hereditária
(HH) e deficiência de alfa-1 antitripsina (A1AT)3,22. Inclui-se, na avaliação
laboratorial, a pesquisa de perfil lipídico e glicêmico, com dosagens de colesterol
total (CT), lipoproteínas de alta densidade (HDL-c), baixa densidade (LDL-c) e
muito baixa densidade (VLDL-c), glicemia em jejum e hemoglobina glicada. Deve
ser realizado, também, o cálculo do índice de massa corporal (IMC)3. Exames
de imagem são necessários para a exclusão de doenças biliares, como colangite
esclerosante primária (CEP)3,23,24.
A avaliação da histologia hepática é um passo fundamental para a
confirmação

ou

exclusão

de

características

que

podem

auxiliar

o

diagnóstico15,25-27. Achados histológicos em 354 pacientes com alterações
hepáticas inexplicadas demonstraram mudanças no manejo clínico em 18% dos
casos dos pacientes submetidos ao procedimento 26. Vale lembrar que, em
alguns casos, devido à doença hepática avançada e às complicações da cirrose,
essa avaliação não é possível. Outra forma de avaliação histológica consiste na
avaliação do explante de pacientes submetidos ao TH28-30.
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Para melhorar o diagnóstico da doença hepática criptogênica, algumas
instituições têm realizado testes sorológicos não padrões, como anticorpo
antiantígeno hepático solúvel/antifígado pâncreas (anti-SLA/LP)3,31-33; anticorpo
anticitosol hepático do tipo 1 (anti-LC1)34; anticorpo anticitoplasma de neutrófilo,
padrão perinuclear (p-ANCA)35; hepatites virais não usuais, como os vírus das
hepatites E (VHE) e G (VHG)36-38; vírus da imunodeficiência humana (HIV)39,40 e
anticorpos anti-transglutaminase tecidual e antiendomísio3,41-45. Deve-se
ressaltar que alguns desses testes não estão disponíveis na grande maioria das
instituições, e sua realização, algumas vezes, está associada a protocolos de
pesquisa. A Figura 1 ilustra a sugestão de algoritmo de investigação de hepatite
crônica criptogênica sugerida por Czaja3. Atualmente, a investigação do perfil
metabólico já é realizada no primeiro estágio de investigação.

Fonte: Adaptado de Czaja. Cryptogenic chronic hepatitis and its changing guise in adults; 2011.

Figura 1 - Sugestão de algoritmo diagnóstico de hepatite crônica criptogênica
HBsAg: antígeno de superfície da hepatite B, anti-HCV: anticorpo para hepatite C, AML: anticorpo
antimúsculo liso, AAN: anticorpo antinuclear, anti-LKM1: anticorpo antimicrossoma de fígado e
rim tipo 1, AMA: anticorpo antimitocôndria (AMA), IMC: índice de massa corporal, p-ANCA:
anticorpo anticitoplasma de neutrófilo, padrão perinuclear, anti-SLA/LP: anticorpo antiantígeno
hepático solúvel/antifígado pâncreas
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Hepatite autoimune

O termo hepatite autoimune (HAI) se refere a um grupo heterogêneo de
doenças hepáticas, caracterizados por elevação sérica de imunoglobulinas
policlonais, presença de autoanticorpos circulantes e que, geralmente,
respondem bem a tratamento com imunossupressores46-48.
A HAI é uma doença necroinflamatória do fígado, de fisiopatogenia ainda
pouco conhecida, provavelmente decorrente da interação entre predisposição
genética e agente desencadeador externo (infecciosos, drogas ou toxinas) 49.
Sua prevalência mundial é desconhecida, sendo descrita como de 16,9/100.000
habitantes no Norte Europeu, correspondendo a 2,6% dos TH na Europa50 e a
5,9% dos transplantes nos Estados Unidos51. Mulheres são mais afetadas que
homens, em uma proporção de 3,6:152, e a doença acomete pessoas de todas
as idades53.
No Brasil, apesar dos poucos estudos realizados, a HAI está relacionada a
5-19% das doenças hepáticas dos principais centros, por menos de 5% dos
pacientes em lista de TH e por cerca de 6% dos transplantes realizados no
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HCFMUSP)54.
A presença de autoanticorpos, hipergamaglobulinemia e hepatite de
interface no exame histológico são os marcadores de hepatite autoimune 55-57,
porém uma ou mais dessas características podem estar ausentes em alguns
pacientes58. Os autoanticorpos encontrados com maior frequência são:
antinúcleo (AAN), antimúsculo liso (AML), antimicrossoma de fígado e rim tipo 1
(LKM1) e antimitocôndria (AMA). A HAI pode ocorrer na ausência de marcadores
sorológicos típicos, dificultando, muitas vezes, o diagnóstico da doença 1,2,31.
Quando isso ocorre, temos a HAI sem marcador, e essa condição pode ocorrer
em até 10% dos pacientes59. A pesquisa de anticorpos não convencionais como
o anti-SLA/LP31,60, pode auxiliar no diagnóstico de hepatite autoimune, já que ele
pode ser encontrado em até 20-30% dos pacientes sem marcadores59,61. A
presença do p-ANCA também pode auxiliar no diagnóstico de HAI62.

1 Introdução

6

Para uma melhor padronização e uniformização do diagnóstico, o Grupo
Internacional de Hepatite Autoimune (IGAIH) estabeleceu, em 1993, um escore
para caracterização da HAI como provável ou definitiva, dependendo da sua
pontuação. Essa ferramenta leva em conta, inclusive, a resposta ao uso de
corticoide63. Em 1999, esse escore foi revisado com o objetivo de uma melhor
exclusão dos casos de colestase. Esse é o critério utilizado atualmente 46.
Em um estudo de Duclos-Vallee et al., observou-se que a doença
autoimune foi reconhecida em explantes de 54% dos pacientes transplantados
por CC64. Relatos de resposta ao corticoide em hepatite aguda criptogênica e em
pacientes com alteração de enzimas hepáticas inexplicadas evidenciam que este
tipo de hepatite apresenta uma grande proximidade com a doença hepática
autoimune28,29,65-68.

1.3

Doença hepática gordurosa não alcoólica
A DHGNA é uma das alterações hepáticas mais encontradas no mundo 69.

A esteato-hepatite não alcoólica (EHNA) é caracterizada por esteatose,
inflamação e balonização dos hepatócitos70, e, com o passar do tempo, cerca de
20% desses pacientes desenvolvem cirrose, com necessidade de transplante
hepático em uma parte dos casos71-73. A EHNA também pode evoluir para CHC,
algumas vezes, sem passar pelo estádio de cirrose74.
A DHGNA é a causa mais comum de doença hepática em todo o mundo
com estimativas de prevalência variando entre 25% a 45% na maioria dos
estudos, aumentando em paralelo com a obesidade e diabetes 70,75. A maioria
das estimativas atuais sugere que 68% dos adultos norte-americanos têm
sobrepeso ou são obesos; dada esta prevalência, estima-se que, entre 75 e 100
milhões indivíduos nos Estados Unidos, provavelmente, têm DHGNA 76. De 2004
a 2016, houve um aumento de 97% no registro de pacientes em lista de espera
para TH devido à EHNA, sendo que, somente entre 2015 e 2016, esse aumento
foi de 11%. Acredita-se que, nos próximos anos, essa etiologia seja a principal
causa de indicação de TH no mundo77.
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A frequente associação de elevação de enzimas hepáticas com aumento
de IMC e circunferência abdominal, níveis plasmáticos elevados de colesterol,
triglicérides e insulina, e a presença de diabetes tipo 2 e hipertensão arterial
sistêmica sugerem que a DHGNA está, frequentemente, associada com
alteração dos exames hepáticos da população geral3,4. Esse aumento da
prevalência da DHGNA e EHNA tem realçado e sustentado o diagnóstico
diferencial com doença hepática criptogênica14,16,78,79.
Diversos estudos analisaram a biópsia hepática de pacientes com alteração
inexplicada de transaminases, sendo observadas características histológicas de
DHGNA em 21-40% dos casos25,26,80. Trabalhos avaliando pacientes com CC
evidenciaram a EHNA como responsável por uma parte dos pacientes antes
considerados como etiologia desconhecida da doença hepática3,15.
Como a confirmação de EHNA é baseada nos achados da biópsia hepática,
muitas vezes, os pacientes ficavam sem o diagnóstico definido da doença. Devese considerar que a progressão da fibrose hepática pode reduzir, alterar ou
eliminar as características histológicas de esteatose, e, assim, indivíduos com
EHNA podem ser classificados como doença hepática criptogênica, já que essas
características

histológicas

podem

estar

ausentes81,82.

Em

pacientes

transplantados, a análise do explante pode ajudar a definir que a EHNA é a
responsável pela doença hepática, reduzindo, assim, os casos de pacientes
considerados como CC28,29,65,83.
Atualmente, foi proposta a utilização de uma nova nomenclatura, a doença
hepática gordurosa associada à disfunção metabólica (MAFLD), com critérios
diagnósticos positivos, fazendo com que essa doença não seja definida somente
por critérios de exclusão. Sendo assim, o paciente pode ter MAFLD associada a
outras doenças hepáticas. Essa nova proposta tem o objetivo de tornar mais
claro o diagnóstico e auxiliar no tratamento dessa doença, cuja incidência tem
aumentado significativamente tanto em jovens como em pessoas maiores de 60
anos84,85.
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Hepatites virais

A cirrose relacionada ao VHC tem sido a maior indicação de transplante
hepático na Europa e nos Estados Unidos, nos últimos 20 anos. Desde 2011,
após aprovação de novos tratamentos para o VHC, com os antivirais de ação
direta (DAA), o número de pacientes em lista de TH, devido a essa etiologia, vem
reduzindo86. No Brasil, ainda as hepatites virais, principalmente a hepatite C, são
a maior causa de doença hepática relacionada ao TH, tanto pela insuficiência
hepática como pela presença de hepatocarcinoma relacionada ao vírus 87.
A hepatite oculta pelo VHC ocorre quando há presença do HCV-RNA no
tecido hepático ou em células mononucleares periféricas do paciente com HCVRNA plasmático negativo e anti-HCV negativo também88. Castillo et al.
analisaram 100 pacientes com elevação de enzimas hepáticas, de etiologia
desconhecida, e observaram que, em 57 desses pacientes, havia HCV-RNA no
tecido hepático, mesmo com HCV-RNA e anti-HCV plasmáticos negativos88.
Estudo semelhante, com 45 pacientes em fila de TH, evidenciou 4 pacientes
(8,9%), com HCV-RNA em células mononucleares periféricas, sendo que
nenhum deles tinha sorologia ou HCV-RNA plasmático positivo89.
Com relação ao VHB, diversas definições para infecção oculta têm sido
descritas. Pelo encontro internacional realizado em Taormina, em 2008 e 2018,
a infecção oculta pelo VHB é definida pela detecção de HBV-DNA no tecido
hepático, com ou sem HBV-DNA sérico, e sem HBsAg. Pode ser classificado em
status soropositivo (anti-HBc positivo, com ou sem anti-HBs), ou soronegativo
(ausência tanto do anti-HBc como do anti-HBs)90,91. A maioria dos casos de
infecção oculta pelo vírus da hepatite B é soropositiva (muitos pacientes com
infecção resolvida pelo VHB). Porém, ainda 20% dos casos são negativos para
todos os marcadores de HBV92,93.
A prevalência da infecção oculta pelo VHB em pacientes com elevação de
transaminases varia na população, com índices mais elevados onde a doença é
mais prevalente38,94,95. Em pacientes cirróticos, estudos relatam a prevalência
entre 5 a 40%, dependendo da população estudada 96. Amostras de HBV-DNA
foram observadas em explantes de pacientes submetidos ao procedimento
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devido à etiologia criptogênica, inclusive naqueles pacientes com HBsAg e antiHBc negativos28,97.
Um outro dado que chama a atenção é a prevalência da infecção oculta
pelo VHB em pacientes com CHC93,96,98,99. Essa associação pode variar entre
40-75% nos pacientes oncológicos91,99.
Infecção oculta por vírus de hepatites não A, não B e não C poderia ser
uma possível causa de hepatite crônica criptogênica. Estudos com pesquisa de
hepatite G em pacientes com elevação de transaminases sem etiologia definida,
apesar de evidenciarem HGV-RNA sérico, não foram suficientes para concluir o
seu papel na inflamação hepática, já que, em alguns desses estudos, a biópsia
hepática desses pacientes era semelhante à biópsia de pacientes com outras
doenças hepáticas37,38. Um estudo brasileiro também não conseguiu estabelecer
relação entre pacientes com hepatite aguda (não A-E) com a presença e
atividade do vírus da hepatite G100. Em pacientes transplantados por CC, Laskus
et al. observaram HGV-RNA sérico em 10% dos 50 pacientes estudados, porém
não foi evidenciada replicação viral nos explantes desses pacientes 101. Pessoa
et al. estudaram a prevalência da hepatite G em 46 pacientes com cirrose
criptogênica submetidos ao TH, sendo observado HGV-RNA em 22% deles (10
de 45). Infecção pelo VHG foi observada em 67,4% dos pacientes no pósoperatório de transplante (29 de 43). Entretanto, análise de biópsia hepática após
o TH mostrou que a atividade inflamatória na histologia não era maior em
pacientes com infecção pelo VHG102. Esses estudos corroboram com o fato de
que é possível que o VHG não desempenhe um papel importante na atividade
inflamatória hepática cronicamente.
A infecção pelo VHE geralmente cursa com quadro agudo, de doença
autolimitada. Estudos são controversos ao tentar determinar a importância do
VHE nos quadros de doença hepática crônica criptogênica. Madejon et al.
pesquisaram o HEV-RNA em 43 pacientes com elevação de transaminases de
etiologia desconhecida e não encontraram nenhum caso de infecção pelo
VHE103. Entretanto, Dalton et al. e Akyuz et al. demonstraram, em seus estudos,
a presença de HEV-RNA em pacientes com doença hepática crônica104,105.
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Até recentemente, acreditava-se que não ocorria infecção crônica pelo
VHE. Entretanto, esse tipo de infecção é documentada em pacientes submetidos
à imunossupressão após transplante de órgãos106,107. Em um estudo francês
com transplantados de órgãos sólidos, de 14 pacientes que desenvolveram
hepatite E no pós TH, 8 deles evoluíram com doença hepática crônica,
apresentando elevação de enzimas hepáticas, viremia persistente, inflamação
hepática progressiva e fibrose hepática. Os pacientes que desenvolveram
infecção crônica pelo VHE eram mais imunossuprimidos do que os que não
progrediram para doença hepática crônica36,107.

1.5

Doenças de depósito lisossômico

As doenças de depósito lisossômico (DDL) são erros inatos do
metabolismo que afetam as funções dos lisossomos. Elas compreendem
aproximadamente 70 desordens do catabolismo lisossômico e são na maioria
das vezes de padrão autossômico recessivo. As mutações dos genes
associados a atividade dos lisossomos alteram a codificação de proteínas,
resultando no acúmulo gradativo de substrato no interior dessas células,
ocasionando disfunção celular e óbito108-111.
As DDL são desordens clínica a geneticamente heterogêneas, mas que
frequentemente

se

apresentam

como

alterações

neurodegenerativas

pediátricas, frequentemente acompanhada de visceromegalia112.
O diagnóstico de DDL é baseado no quadro clínico e exames que incluem
a análise da atividade da enzima relacionada a suspeita diagnóstica, bem como
o sequenciamento genético112.

1.5.1 Doença de Niemann-Pick (DNP)

É uma DDL de padrão autossômico recessivo. Classificada por NiemannPick tipos A, B e C (subdividida em C1 e C2).
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As DNP A e B são causadas por mutações do gene da esfingomielina
fosfodiesterase 1 (SMPD1), levando à redução da atividade da esfingomielinase
e levando ao acúmulo de esfingomielina nas células reticuloendoteliais 113-115.
Pacientes com DNP A, costumam ter uma apresentação mais grave e
precoce da doença, com sintomas se iniciando no primeiro ano de vida.
Geralmente

apresentam

hepatoesplenomagalia,

déficit

de

crescimento,

alteração do trato gastrointestinal. Manifestações neurológicas incluem:
hipotonia e fraqueza muscular, dificuldade de deglutição e regressão das
habilidades adquiridas até então. Cerca de 50% dos pacientes apresentam-se
com alteração ocular, evidenciando pontos vermelho-cereja na mácula.
Comprometimento pulmonar significativo com intersticiopatia e perda de função
é observado, com risco elevado para infecção respiratória. Sobrevida acima de
3 anos é rara114,116,118.
Já a DNP B apresenta um espectro mais amplo de sintomas, podendo
manifestar-se na infância ou fase adulta. A hepatoesplenomagalia costuma ser
mais evidente, algumas vezes acompanhada de sinais de disfunção hepática.
Os níveis de triglicérides e de LDL-c estão frequentemente elevados, enquanto
os níveis de HDL-c se encontram reduzidos. Acometimento pulmonar costuma
estar presente, com comprometimento da função e risco de infecção associada.
Alteração ocular semelhante a DNP A, pode estar presente. Pode ser observado
pancitopenia e elevação de transaminases e de bilirrubina. Acometimento
neurológico costuma estar ausente nesse subtipo de doença. A sobrevida
geralmente varia entre a segunda e oitava década de vida. Pacientes com
quadro clínico intermediário entre DNP A e DNP B também têm sido
descritos117-122.
A DNP C é caracterizada pelo comprometimento do transporte intracelular
de colesterol exógeno derivado do LDL-c, ocasionando acúmulo de colesterol
não esterificado nos lisossomos. A DNP C pode ser causada por mutações nos
genes NPC1 (localizado no cromossomo 18) ou NPC2 (localizado no
cromossomo 14). Sendo assim, a doença pode ser subclassificada em tipos C1
e C2, baseada nas mutações dos genes NPC1 ou NPC2, respectivamente. A
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DNP C1 é o subtipo predominante, responsável por 95% dos pacientes com DNP
C.
As manifestações clínicas da DNP C são variáveis. O fenótipo clássico da
doença é caracterizado por hepatoesplenomegalia variável, oftalmoplegia
supranuclear

vertical,

ataxia

progressiva,

distonia

e

outros

sintomas

neurológicos como: cataplexia, ataxia, mioclonia, convulsões e regressão, por
volta dos 5 anos, da fala já aprendida anteriormente. Geralmente os sintomas
têm início na infância e a sobrevida costuma ser por volta da segunda década
de vida. Outros fenótipos incluem a apresentação neonatal, com ascite, atresia
biliar e síndrome de hepatite neonatal; apresentação infantil precoce, com
hipotonia e atraso no desenvolvimento motor e a apresentação adulta, na qual
predominam sintomas neurológicos e psiquiátricos como demência e psicose.
Pacientes com DNP C2 apresentam-se com comprometimento pulmonar
significativo, causando insuficiência respiratória e óbito precoce123-127.
O diagnóstico de DNP A e B baseia-se na dosagem da atividade da
esfingomielinase, realizada por leucócitos, fibroblastos ou dried blood spot
(DBS). Sequenciamento do gene SMPD1 pode ser realizado para confirmação
diagnóstica, embora não seja um bom método diagnóstico isoladamente 128-130.
Já o diagnóstico de DNP C é feito através da dosagem de biomarcadores
associado ao teste genético para pesquisa de mutações dos genes NPC1 e
NPC2131-135.
O tratamento da DNP A e B baseia-se atualmente, em medidas de suporte
e o tratamento da DNP C é realizado com o miglustat, que é uma medicação que
visa promover a redução do excesso de substrato no interior dos lisossomos.
Como essa medicação atravessa a barreira hemato-encefálica, ela é capaz de
retardar a progressão dos sintomas neurológicos, incluindo melhora da
deglutição, o que reduz o número de óbitos relacionados a pneumonia
aspirativa122,124,136,137.
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Deficiência de lipase ácida lisossomal

A deficiência de lipase ácida lisossomal (LAL-D) é uma desordem crônica
e progressiva do metabolismo dos lipídeos, agrupada em um grupo com cerca
de 70 doenças de depósito lisossômico138.
Apresenta um padrão de herança autossômica recessiva, causada por uma
mutação no gene da lipase ácida lisossomal – LIPA, que resulta em ausência
total ou deficiência significativa na atividade da enzima lipase ácida lisossomal
(LAL)139. O gene, de aproximadamente 45kb de comprimento, está localizado no
cromossomo 10q23.31140. Possui 10 éxons e codifica 2,6kb de ácido ribonucleico
mensageiro (RNAm)141. Mais de 120 mutações levando à perda de função da
proteína já foram descritas no gene LIPA associadas à LAL-D, sendo a mais
comum uma mutação em sítio de processamento de RNA mensageiro (splice
junction mutation), E8SJM (c.894G > A)142-144.
Essa perda de função da proteína leva ao acúmulo de ésteres de colesterol
(EC) e triglicérides (TG) dentro dos lisossomos, o que acarreta um desbalanço
do metabolismo do colesterol, causando dislipidemia, aterosclerose precoce e
disfunção orgânica139,145.
A doença acomete uma ampla faixa etária, de recém-nascidos a adultos,
com a maior parte dos casos diagnosticada antes dos 20 anos de idade94,99,100.
Homens e mulheres parecem ser igualmente afetados 146. Em 13 pacientes
europeus heterozigotos para a mutação E8SJM, o perfil lipídico foi similar ao de
pacientes com hipercolesterolemia poligênica, sugerindo, assim, aumento de
risco de eventos cardiovasculares adversos nesses pacientes 147. Entretanto,
Stitziel et al. estudaram mais de 27.000 indivíduos com essa mutação e não
encontraram associação entre a heterozigose E8SJM, alteração do perfil lipídico
e risco cardiovascular aumentado148. Essa diferença pode ser explicada pelo fato
de que nem todos os pacientes com LAL-D são portadores da mutação E8SJM
e que as pessoas heterozigotas ainda possam ter quantidade suficiente de LAL
para que não haja acúmulo de colesterol e triglicerídeos a ponto de causar
evento cardiovascular147.
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1.6.1 Epidemiologia

A prevalência exata da LAL-D permanece desconhecida, inicialmente,
reportaram como sendo em 1 para cada 40.000 a 300.000 pessoas, dependendo
da etnia e localização geográfica139,146,149,150.
Tentativas de elucidação da verdadeira prevalência da doença tem sido
focada na análise da frequência das mutações mais conhecidas do gene LIPA.
Diferentes tipos de mutações resultam em uma variação de expressão e
atividade da LAL146.
A estimativa de LAL-D baseada na frequência da mutação E8SJM nas
populações são: 1:40.000 em alemães146,150, 1:90.000 em hispânicos e 1:70.000
em caucasianos. São raros os casos descritos na população afroamericana139,142. A Tabela 1 demonstra esses achados.
A suposição de que LAL-D é extremamente rara é baseada nos poucos
casos publicados na literatura médica. Entretanto, a frequência de LAL-D nas
diferentes populações não é conhecida e a doença, provavelmente, é
subdiagnosticada139,142,151.

Tabela 1 - Frequência estimada do alelo E8SJM e prevalência de DDEC nas
diferentes populações
Frequência do alelo
E8SJM

Prevalência da população com
DDEC (por milhão)

1 em 200

25

- Caucasianos

1 em 300

8

- Hispânicos

1 em 300

8

- Judeus

1 em 500

3

- Asiáticos

1 em 1000

1

População
Alemanha
Estados Unidos

Fonte: Adaptado de Kim Su et al. The Application of Clinical Genetics, 2016
DDEC: doença de depósito de éster de colesterol, E8SJM: mutação éxon 8

No Brasil, foi descrita uma série de casos com 7 crianças, a maior
casuística da América Latina. Nela, foi realizada análise genética desses
pacientes, revelando uma rara variante p.L89P (c.266T > C) em três pacientes.
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Essa mutação nunca havia sido descrita no país. Nenhum desses pacientes
tinha relação familiar com os outros. Um era homozigoto p.L89P e os outros eram
heterozigotos.152 Uma outra mutação rara, no alelo c.386 A > G homozigoto
p.H129R, em um paciente adulto cirrótico, também foi descrita no Brasil153.

1.6.2 Papel da lipase ácida lisossomal no metabolismo do colesterol

O fígado é considerado um órgão fundamental na homeostase do
colesterol, e desempenha um papel importante na fisiopatologia da LAL-D, já
que essa doença é considerada um distúrbio do metabolismo do colesterol 154.
A LAL é responsável pela hidrólise de EC e TG, resultando em colesterol
livre, ácido graxo livre e glicerol, que são liberados no citoplasma. A homeostase
do colesterol é controlada, principalmente, pela concentração plasmática de
colesterol livre, que influencia a atividade dos fatores de transcrição nuclear que
regulam a síntese do colesterol e TG, expressão de receptores de LDL-c e efluxo
do colesterol145.
A diminuição ou ausência da atividade da LAL faz com que essa hidrólise
de EC e TG fique reduzida, acarretando no acúmulo de colesterol livre e ácido
graxo livre no interior dos lisossomos e redução dos seus níveis no citoplasma.
A queda de colesterol livre citoplasmático causa uma suprarregulação na
biossíntese de colesterol endógeno por meio da 3-hidroxi-3-metilglutaril
coenzima A (HMG-CoA) redutase. Esse processo é mediado pelas proteínas de
ligação do elemento regulador de esterol (SREBP) e leva ao aumento da
endocitose via receptor de LDL-c, e ao aumento da síntese de apolipoproteína B
(ApoB) e de VLDL-c145,154-156.
Curiosamente, a suprarregulação da expressão dos receptores de LDL-c,
aparentemente, não ocorre na LAL-D, já que eles são descritos como estando
normais na doença154,157. Sendo assim, acredita-se que o aumento da produção
de VLDL-c é o principal contribuinte para a hipercolesterolemia na LAL-D. A
concentração reduzida de colesterol livre no citoplasma promove uma supressão
dos receptores X do fígado (LXR), mediada pelo transportador de cassete de
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ligação de ATPA1 (ABCA1), reduzindo, assim, o efluxo de HDL-c para a
circulação158. A Figura 2 descreve a homeostase do metabolismo do colesterol
relacionado à LAL-D.

Fonte: Reinier et al. Atherosclerosis; 2014.

Figura 2 - Visão esquemática da homeostase do colesterol em (A) indivíduos
saudáveis e (B) pacientes com LAL-D
ACAT: colesterol aciltransferase; EC: éster de colesterol; HMG-CoA: hidroximetilglutarilcoenzima A redutase; LAL: lipase ácida lisossomal; LAL-D: deficiência de lipase ácida lisossomal;
LDL-c: lipoproteína de baixa densidade; LDL R: receptor de lipoproteína de baixa densidade;
SREBPs: proteína de ligação do elemento regulador de esterol; TG: triglicérides; VLDL-c:
lipoproteína de muita baixa densidade.

1.6.3 Quadro clínico

LAL-D é uma doença heterogênea e se apresenta com sintomas,
características e taxas de progressão que variam entre os indivíduos afetados.
Essas diferenças se devem ao tipo de mutação no gene LIPA, o que leva à
disparidade de níveis na atividade residual enzimática140. O espectro da doença
varia entre a forma precoce, que acomete crianças menores que um ano,
conhecida por Doença de Wolman (DW), até a forma tardia, menos grave e de
apresentação variável, que acomete crianças mais velhas e adultos, conhecida
por Doença de Depósito de Éster de Colesterol (DDEC)139.
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O valor da atividade residual da enzima LAL está associado com a forma
de apresentação da doença, estando ausente ou severamente afetado (atividade
<1%) na DW e com baixa atividade enzimática (entre 1-12%) na
DDEC139,140,149,159,160.

1.6.3.1 Doença de Wolman

O primeiro relato da apresentação mais grave e precoce da LAL-D é de
1956, e foi descrito por Moshe Wolman161. A DW é caracterizada pela ausência
ou redução acentuada (< 1%) da atividade de LAL140,162. As crianças acometidas
pela doença se apresentam com déficit grave de crescimento, vômito, diarreia e
síndrome de má absorção. Hepatoesplenomegalia e distensão abdominal são
frequentes e sinais de insuficiência hepática, incluindo icterícia, hipertensão
portal e disfunção de múltiplos órgãos costumam ser observados. Calcificação
adrenal pode ser vista em metade dos pacientes com DW161,163-165.
A evolução da doença é rápida e progressiva, com óbito de todos os
pacientes até um ano, geralmente, com média de 3,7 meses161,163. Esse
prognóstico tem mudado atualmente com o tratamento baseado na terapia de
reposição enzimática (TRE)167.

1.6.3.2 Doença de depósito de éster de colesterol

Esta forma da doença foi, primeiramente, descrita em 1963 e, em geral, é
subdiagnosticada devido à inespecificidade do quadro e a manifestações clínicas
variáveis168. A idade de apresentação varia desde crianças mais jovens até
adultos, com a maior parte dos afetados entre 3 e 12 anos. A investigação
diagnóstica, muitas vezes, é iniciada devido a quadro de dislipidemia em jovens,
a aumento do volume abdominal causado pela hepatomegalia e à detecção
ocasional de elevação de transaminases.
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As manifestações clínicas mais comuns nesses pacientes são doença
hepática e dislipidemia. Hepatomegalia foi descrita em 88-99% dos casos e
esplenomegalia em 74-79% dos casos139,169, conforme Tabela 2.
Esteatose hepática é comum e indivíduos afetados apresentam risco
significativo de desenvolver fibrose e cirrose, com suas complicações, como
hipertensão portal, ascite, encefalopatia hepática, varizes de esôfago e CHC. A
partir do desenvolvimento dessas complicações, deve-se atentar para a
necessidade de TH170-172.
Disfunção ou insuficiência hepática foi observada em todos os 135
pacientes do estudo de Bernstein et al. De todos os 11 óbitos reportados, a
maioria (73%) foi devido à insuficiência hepática. Observaram-se evidências de
fibrose/cirrose em 72 pacientes (64%) dos 112 pacientes com biópsia hepática
realizada (83%). Óbitos devido à progressão da hepatopatia ocorreram dos 7
aos 56 anos, sendo que 50% dos óbitos foram em pacientes com menos de 21
anos de idade139.
As

manifestações

extra-hepáticas

mais

comuns

incluem:

diarreia/esteatorreia, epigastralgia, náusea, anemia, colestase, atraso do
crescimento e doenças cardiovasculares. Acúmulo de lípides no trato
gastrointestinal é um achado frequente, relacionado, muitas vezes, com
síndrome de má absorção139,173,174.
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Tabela 2 - Sumário de características clínicas, laboratoriais e histológicas de
crianças e adultos com LAL-D

Sinais e sintomas

Hepatomegalia/Hepatoesplenomegalia
Dor abdominal e epigástrica
Vômito
Anemia
Má absorção
Colestase
Esteatorreia
Disfunção de vesícula biliar
Doença arterial coronariana
Aneurisma
Acidente vascular encefálico

Marcadores séricos

Elevação de CT e LDL-c
Redução de HDL-c
Elevação de enzimas hepáticas

Fígado alaranjado/amarelado
Acúmulo lipídico em hepatócitos e células de Kupfer
Achados da biópsia hepática Esteatose microvesicular ou mista
Fibrose
Cirrose
Fonte: Adaptado de Reinier et al. Atherosclerosis; 2014.
CT: colesterol total, LDL-c: lipoproteína de baixa densidade, HDL-c: lipoproteína de alta
densidade

1.6.4 Patologia hepática

Macroscopicamente, o fígado de pacientes com LAL-D apresenta-se de
coloração alaranjada ou amarelada139,151, como pode ser observado na Figura 3.
Na histologia, esteatose microvesicular ou mista geralmente está presente,
porém esse achado, muitas vezes, não pode ser distinguido de outras causas de
doença hepática gordurosa nem de uso de substâncias que podem levar a esse
padrão histológico quando as lâminas são coradas com hematoxilinaeosina139,175-177.
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Fonte: Dincsoy et al. Am J Clin Pathol; 1984.

Figura 3 - Aspecto macroscópico de fígado de paciente adulto com DDEC

Em um estudo de revisão de critérios histológicos para diagnóstico de LALD, Hulkova e Elleder177 estudaram 16 biópsias de pacientes acometidos pela
doença, e foi utilizada imuno-histoquímica com cathepsina D, lysosomal
associated membrane protein 1 (LAMP 1) e LAMP 2, lysosomal integral
membrane protein 2 (LIMP 2) e CD 68, com uma boa diferenciação entre lipídeo
citosólico e lisossomal, facilitando, assim, o diagnóstico de DDEC177.
Além disso, a luz polarizada pode ser utilizada para identificar cristais de
colesterol em hepatócitos e células de Kupfer. Esses cristais birrefringentes
podem ser examinados pela microscopia eletrônica e podem ser lisossomais ou
citosólicos. A presença deles acredita-se ser patognomônica de LAL-D139. Esses
achados podem ser observados na Figura 4.
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*Paciente do sexo masculino, 16 anos, com diagnóstico de CESD
Fonte: Laboratório de Patologia Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo

Figura 4 - Histologia compatível com doença de depósito de éster de colesterol
A - Microscopia óptica: arquitetura lobular preservada. Esteatose microgoticular;
B - Microscopia eletrônica: imagens negativas de depósitos de cristais de
colesterol nos hepatócitos e histiócitos.
Em um estudo descrito por Bernstein et al., os cristais foram observados
em 83% dos pacientes examinados146. Fibrose hepática e cirrose, ou ambos,
têm sido observadas em cerca de 2/3 dos pacientes com LAL-D139,175,176,178.
Alterações no trato gastrointestinal são observadas na mucosa e, menos
frequentemente, na submucosa do intestino delgado. Macrófagos espumosos
infiltrando a lâmina própria podem estar presentes, com distorção arquitetural e
alteração na absorção e atividade enzimática dos enterócitos. Acometimento da
adrenal é observado, principalmente na DW, com acúmulo lipídico maciço,
necrose e calcificação da zona reticulada, no córtex da glândula179. A Figura 5
demonstra alguns destes achados.
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*Paciente do sexo feminino, 45 anos, com diagnóstico de DDEC
Fonte: Equipe de Endoscopia do Centro de Diagnóstico em Gastroenterologia (CDG) e
Laboratório de Patologia Clínica do Hospital das Clínicas da FMUSP

Figura 5 - Acometimento intestinal secundário ao acúmulo de lípides nas
vilosidades intestinais
A - Endoscopia digestiva alta, evidenciando polipose duodenal. Laudo: mucosa
de bulbo e segunda porção duodenal apresentando edema pontilhado
amarelado difuso; múltiplos pólipos sésseis e pediculados em duodeno proximal
(biópsias).
B - Anátomo patológico de pólipos em endoscopia: mucosa duodenal com
acentuado acúmulo de macrófagos xantomizados na lâmina própria (achados
compatíveis com histiocitose azul marinho).

1.6.5 Radiologia

Tomografia computadorizada (TC) de abdome pode auxiliar no diagnóstico
de hipertrofia e calcificação adrenal, hepatoesplenomegalia e hipertensão portal
em pacientes com LAL-D180.
Níveis plasmáticos elevados de colesterol podem se correlacionar com
redução da densidade hepática ao exame de imagem, porém esse achado não
é exclusivo de LAL-D180.
A ressonância nuclear magnética (RNM) de abdome é um método bem
validado para a quantificação da gordura hepática. Thelwall et al.181 utilizaram a
H1RM por espectroscopia para mensurar a concentração de triglicerídeos e
colesterol no fígado de pacientes com DDEC. Foram tratados camundongos
portadores de LAL-D, com a lipase ácida lisossomal recombinante, a sebelipase
alfa, e foi observada melhora do triglicérides e colesterol hepático. Esses
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achados sugerem que a H1RM por espectroscopia poderia ser utilizada como
método não invasivo em pacientes que recebem a terapia de reposição
enzimática (TRE)181.

1.6.6 Diagnóstico

O diagnóstico de LAL-D pode ser realizado por meio da redução da
atividade da enzima lipase ácida lisossomal, mutação do gene LIPA e/ou biópsia
hepática139.

1.6.6.1 Atividade da LAL

A atividade da LAL pode ser medida em cultura de fibroblasto, tecido
hepático ou leucócito periférico, sendo utilizados, por muito tempo, substratos
que não eram específicos para lipase ácida lisossomal182-185. Entretanto,
Hamilton et al. demonstraram uma nova ferramenta diagnóstica para quantificar
a atividade de LAL em leucócito periférico, utilizando o dried blood spot (DBS).
Essa atividade é medida utilizando-se um inibidor específico, chamado lalistat
2186. Esse método resulta em uma boa separação na atividade da LAL em
indivíduos controle normais, homozigotos e heterozigotos186. A Figura 6 ilustra
os diferentes valores dos resultados da atividade enzimática.
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* Limite de detecção = 0,02nmol/punch/hr
Fonte: Hamilton et al. Clin Chim Acta; 2012.

Figura 6 - Demonstração da atividade da LAL em 140 indivíduos controles, 11
pacientes com deficiência de LAL e 15 carreadores da doença

1.6.6.2 Mutação do gene LIPA

O sequenciamento completo das regiões de codificação do gene LIPA
auxilia no diagnóstico e na caracterização de pacientes em investigação de LALD149,187. Rastreio para pesquisa da mutação mais comum, a E8SJM, pode não
ser adequado em algumas populações, pois, apesar de ela poder estar presente
em cerca de 50-70% dos alelos mutantes em crianças e adultos de algumas
regiões, a frequência dela, em algumas populações, como afrodescendentes e
asiáticos, é bem reduzida188.
Embora a maioria dos pacientes com LAL-D seja homozigota ou
heterozigota composta para as mutações do gene LIPA, alguns pacientes
possuem mutações intrônicas (sequência de nucleotídeos na qual um gene que
é removido pelo RNA splicing durante a transcrição do produto final), que
passam despercebidas pelo sequenciamento genético151.
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1.6.6.3 Biópsia hepática

O procedimento, geralmente, é realizado durante a suspeita diagnóstica de
pacientes com LAL-D. Os achados e as características habitualmente
encontrados foram descritos anteriormente no tópico Patologia Hepática.

1.6.7 Diagnóstico diferencial

Devido à semelhança com outras doenças cardiovasculares, hepáticas e
metabólicas, o diagnóstico de LAL-D é desafiador. Sem a investigação
apropriada, essas semelhanças podem levar ao diagnóstico errado e ao atraso
do manejo apropriado139,151,177,189.
Doenças que cursam com dislipidemia, Hiperlipidemia Combinada Familiar
(FCH), Hipercolesterolemia Familiar Heterozigota (HeFH) e Hipercolesterolemia
Poligênica estão entre os diagnósticos diferenciais189-191.
Alterações hepáticas que se assemelham ao quadro de LAL-D podem
incluir DHGNA, EHNA207-209, doença hepática criptogênica196,197 e doenças de
depósito lisossômico198,199.

1.6.8 Tratamento

Antes da aprovação da terapia de reposição enzimática, com a sebelipase
alfa (Kanuma®, Alexion Pharmaceuticals, Inc.)200, as opções terapêuticas para
tratamento da LAL-D eram de suporte, incluindo agentes redutores da lipemia,
dieta à base de baixa ingestão de gorduras, transplante de medula óssea e
transplante hepático. Nenhum desses tratamentos, exceto a terapia de reposição
enzimática (TRE), com a sebelipase alfa, que se demonstrou seguro e efetivo no
tratamento da LAL-D151,189,201.
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1.6.8.1 Agentes redutores da lipemia

Devido à dislipidemia, com aumento do LDL-c e TG e redução do HDL-c,
pacientes com LAL-D possuem um risco cardiovascular aumentado201,202.
Inibidores da 3-hidroxi-3-methyl-glutaril-CoA redutase (HMG-CoA redutase),
conhecidos como estatinas, têm sido utilizados para reduzir a síntese do
colesterol endógeno em casos de crianças e adultos com DDEC. Alguns relatos
de caso têm observado melhora do perfil lipídico com uso de estatinas, com
redução de até 60% nos níveis de LDL-c e de 35% nos níveis de TG157,201,203-205.
A utilização dos inibidores da HMG-CoA redutase, associada com outros agentes
redutores da lipemia, como ezetimibe e colestiramina, mostrou, em alguns
trabalhos, melhora do perfil lipídico, porém sem benefícios na progressão da
doença hepática171,206-208.
Bernstein et al. observaram que, de 12 pacientes que utilizavam inibidores
da HMG-CoA redutase e que tinham biópsias hepáticas seriadas, em nenhum
deles, foi observada melhora histológica. Em 6 desses pacientes, mesmo com o
uso da medicação, houve necessidade de TH e óbito secundário à progressão
da doença hepática139.

1.6.8.2 Transplante de células-tronco hematopoiéticas

A utilização do transplante de células-tronco hematopoiéticas (TCTH) para
tratamento de LAL-D é considerado potencialmente curativo, já que a atividade
normal da LAL será oriunda das células do doador209. Entretanto, esse
procedimento tem sido realizado em poucos pacientes que se apresentam com
LAL-D na infância, principalmente naqueles com DW210-212.
Casos de sucesso terapêutico com o TCTH têm sido documentados em
pacientes com DW211,212. Tolar et al. relataram 4 casos de TCTH realizados em
pacientes com DW, e dois deles evoluíram com sobrevida de 4 e 11 anos pósprocedimento, com normalização da atividade de LAL, melhora dos parâmetros
lipídicos, ganho de crescimento, melhora da diarreia e da disfunção adrenal, e
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regressão da hepatoesplenomegalia. Os outros dois pacientes apresentaram
complicações relacionadas ao transplante e vieram a óbito por síndrome de
obstrução sinusoidal e sepse no primeiro caso, e a falência hepática e sepse no
segundo caso213.
Embora o TCTH tenha se mostrado um procedimento eficiente em alguns
casos, já que a sobrevida sem nenhum tratamento é muito baixa, principalmente
na DW, este procedimento ainda deve ser avaliado com cautela, visto as
elevadas taxas de complicações relacionadas ao tratamento 214,215.

1.6.8.3 Transplante hepático

O TH é um procedimento realizado nos pacientes com LAL-D que
apresentam complicações associadas à cirrose. Como o TH não corrige a
deficiência de LAL, este não é considerado um procedimento curativo. Os
resultados do TH nos pacientes com LAL-D são variados, mostrando benefício
em uma grande parte dos transplantados, embora as informações da evolução
dos transplantados em longo prazo sejam limitadas139,169-172.
Seguimento dos pacientes submetidos a transplante hepático demonstram
normalização de enzimas e função hepática, melhora no crescimento e
desenvolvimento e melhora dos parâmetros lipídicos169,170-173.
Relatos de pacientes submetidos ao TH evidenciam baixos níveis de LAL
após o procedimento, o que contribui para que o enxerto evolua com recidiva da
doença, levando à fibrose hepática e cirrose no fígado transplantado. Casos de
rejeição foram descritos, bem como, evolução de alterações cardiovasculares
secundárias à doença de base216-218. Vale ressaltar que o acometimento extrahepático secundário à LAL-D não é corrigido com o TH.
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1.6.8.4 Terapia de reposição enzimática

Atualmente, o melhor tratamento para LAL-D é a TRE, que é realizada por
meio da sebelipase alfa, que é uma lipase ácida lisossomal recombinante
humana, com a mesma sequência de aminoácidos da enzima humana nativa. É
produzida em ovos transgênicos de Gallus gallus domesticus. Ela promove a
hidrólise de EC e TG, em colesterol livre, glicerol e ácidos graxos livres,
reduzindo o acúmulo de lípides nos lisossomos e melhorando a dislipidemia e
alterações hepáticas associadas à LAL-D219,220.
Estudos pré-clínicos foram realizados em modelos de camundongos com
LAL-D e mostraram diminuição dos níveis de colesterol, redução de volume de
fígado e baço, e melhora da ateromatose aórtica e coronariana, em animais que
receberam a sebelipase alfa, quando comparados com aqueles que receberam
placebo221,222.
A enzima recombinante foi aprovada tanto para o tratamento da forma
precoce, a DW, bem como, para a forma mais tardia, a DDEC. A medicação já
foi aprovada por países da União Europeia223, Estados Unidos224 e Japão225. No
Brasil, a sebelipase alfa teve aprovação da Anvisa em 2017226. O tratamento com
a TRE deve ser realizado assim que o diagnóstico de LAL-D for estabelecido, e
a enzima recombinante administrada via endovenosa.

1.6.8.4.1 Doença de Wolman

A utilização da sebelipase alfa para pacientes com DW foi avaliada em
alguns pacientes, e uma revisão dos dois principais estudos, com 19 pacientes,
demonstram que a TRE prolongou a sobrevida dos pacientes, com um
desenvolvimento psicomotor normal, e melhora do crescimento, e dos
parâmetros hematológicos e hepáticos. O tratamento foi bem tolerado e
demonstrou ser seguro163,167,227-229.
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1.6.8.4.2 Doença do depósito de éster de colesterol

Alguns estudos têm estabelecido a eficácia do uso da sebelipase alfa em
pacientes com DDEC179,200,230-232. Burton et al. investigaram a efetividade da
medicação em um estudo multicêntrico, randomizado, placebo-controlado, em
66 adultos e crianças. Foi avaliada a infusão de sebelipase alfa durante 20
semanas de estudo duplo-cego placebo controlado, seguido de período aberto,
até a 36ª semana, período da avaliação dos resultados. O endpoint primário era
a normalização dos níveis de ALT. Além de se conseguir esse desfecho,
observou-se melhora estatística em redução de AST, dos níveis de LDL-c, CT e
TG, bem como, aumento dos níveis de HDL-c. Ainda foi evidenciada redução do
volume do baço. Nenhum óbito foi descrito durante o período do estudo, e os
efeitos colaterais mais comuns foram: cefaleia, febre e diarreia. Anticorpos
antidrogas foram detectados em 6 pacientes, em baixos títulos, porém isso não
afetou a resposta ao tratamento200.
Uma extensão do estudo incluiu 65 pacientes que continuaram o
tratamento por 130 semanas. Na 52ª semana de exposição à TRE, a
concentração de ALT normalizou em 47% dos pacientes e de AST em 56% dos
pacientes. Redução do percentual de gordura hepática e volume hepático
também foram observados. A reavaliação dos parâmetros, nas semanas 76, 90,
após 2 anos e 5 anos, foram realizadas e, em todas as situações, houve melhora
das enzimas hepáticas e do perfil lipídico233-237.
Redução de fibrose hepática foi observada em 8 de 12 pacientes tratados
com sebelipase alfa na semana 52 de tratamento (amostras obtidas prétratamento, nas semanas 20 e 52). Essa melhora histológica acompanhou a
redução da gordura hepática, dos níveis de ALT e de LDL-c. Em três pacientes,
não foi observada alteração do grau de fibrose e, em um paciente, mesmo com
uso da TRE, houve progressão da fibrose hepática. A maior duração do
tratamento tende a evidenciar melhor redução dos graus de fibrose238.
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1.6.9 Justificativa

Devido aos inúmeros casos ainda sem etiologia definida de doença
hepática criptogênica, a identificação de pacientes com LAL-D é de suma
importância, já que esses devem manter seguimento clínico com objetivo de
prevenção das complicações relacionadas à doença hepática e extra-hepática.
Entretanto, são poucos os trabalhos publicados que têm por objetivo estudar
essas populações (doença hepática criptogênica e LAL-D). Além disso,
atualmente, há tratamento medicamentoso disponível para LAL-D, que visa
melhorar a inflamação e, consequentemente, a fibrose hepática.

2 OBJETIVOS

2 Objetivos

2

OBJETIVOS

2.1

Objetivo primário
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Determinar se a deficiência de lipase ácida lisossomal pode ser uma causa
de doença hepática crônica criptogênica, em pacientes acompanhados nos
seguintes serviços: Divisão de Gastroenterologia Clínica e Hepatologia da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), Divisão de
Gastroenterologia (Gastrocentro) da Universidade Estadual de Campinas
(UNICAMP), Divisão de Gastroenterologia Clínica da Faculdade de Medicina da
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) e Instituto Alfa de
Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), sendo eles transplantados de fígado ou não.

2.2

Objetivos secundários
•

Caracterização da população com deficiência de lipase ácida
lisossomal, nos aspectos clínicos e laboratoriais, que possam auxiliar
na busca desses indivíduos acometidos pela doença;

•

Caracterização da população com doença hepática criptogênica, nos
aspectos clínico e laboratoriais, referente a esse grupo de pacientes;

•

Caracterização, entre a população com doença hepática criptogênica,
dos pacientes que preenchem critérios para MAFLD.
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3.1

Aspectos éticos
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O estudo foi realizado de acordo com os princípios éticos estabelecidos
pela Declaração de Helsinki, seguido pela aprovação dos Comitês de Ética dos
Hospitais das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo
(HC-FMUSP), da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRPUSP) e da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com aprovações de
números 1.754.690, 3.087.439, 2.485.354 e 2.421.674, respectivamente. Cada
paciente recebeu as explicações em linguagem clara e acessível sobre os
objetivos do estudo, procedimentos a serem realizados, e riscos e benefícios
esperados. Obtivemos, de cada paciente, o consentimento informado
previamente à inclusão. Os autores do projeto declaram que não possuem
qualquer vinculação com os locais de análise de exames e fabricantes da
medicação, não havendo qualquer relacionamento que possa ser considerado
conflito de interesse. Os dados obtidos foram utilizados exclusivamente para as
informações referentes à pesquisa. O Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (TCLE) encontra-se no Anexo A.
Todos os tratamentos necessários do ponto de vista clínico foram
permitidos, segundo o julgamento do médico assistente responsável pelo
paciente.

3.2

Desenho do estudo

Trata-se de um estudo observacional descritivo. Os pacientes dos centros
estudados, com o diagnóstico de doença hepática criptogênica, foram avaliados
para a confirmação dessa condição. Após confirmação diagnóstica, os pacientes
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foram submetidos à pesquisa da dosagem da atividade da lipase ácida
lisossomal por meio de coleta de amostra de sangue em DBS. Além disso, foi
feita a caracterização dos pacientes cujos resultados foram positivos para
deficiência de lipase ácida lisossomal, bem como, a caracterização dos
pacientes com doença hepática criptogênica. Analisado, também, dentre os
pacientes criptogênicos, aqueles que se enquadrariam na nova sugestão de
nomenclatura, MAFLD.

3.3

Casuística

Os pacientes estudados eram acompanhados nos ambulatórios da Divisão
de

Gastroenterologia

e

Hepatologia

do

HC-FMUSP,

da

Divisão

de

Gastroenterologia (Gastrocentro) da UNICAMP, da Divisão de Gastroenterologia
da FMRP-USP e do Instituto Alfa de Gastroenterologia da UFMG. Foram
incluídos no estudo os pacientes que tinham o diagnóstico de doença hepática
criptogênica após reavaliação dessa condição. Assim, nestes pacientes, foram
coletados exames para dosagem da atividade da LAL por meio do DBS. O
estudo foi desenvolvido no período de outubro de 2016 a julho de 2018.

3.3.1 Critérios de inclusão

a) Idade acima de 18 anos;
b) Ambos os sexos;
c) Diagnóstico de doença hepática crônica criptogênica;
d) Em acompanhamento clínico ambulatorial ou submetidos a transplante
hepático;
e) Concordância em participar do estudo.
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3.3.2 Critérios de exclusão

a) Pacientes com outras etiologias da doença hepática não criptogênica;
b) Pacientes que não foram submetidos a uma investigação laboratorial
e/ou de imagem e/ou histológica completa;
c) Pacientes em que a análise do exame de atividade da lipase ácida
lisossomal foi realizada por outro método que não fosse por DBS;
d) Pacientes que se recusaram a coletar o exame.

3.4

Obtenção de dados

3.4.1 Obtenção de dados clínicos

Os dados clínicos foram obtidos, retrospectivamente, por revisão de
prontuários manual e/ou eletrônico, realizada por um único pesquisador em cada
centro, após uniformização de dados a serem coletados. Os dados obtidos
referem-se à consulta inicial dos pacientes ou ao primeiro registro da informação
requerida. Os seguintes dados foram obtidos: sexo, idade, peso, altura, presença
de hipertensão arterial sistêmica, diabetes e dislipidemia. Quantificação da
ingesta alcoólica e uso de medicações, chás, ervas e suplementos com potencial
de hepatotoxicidade também foram considerados.

3.4.2 Obtenção de dados laboratoriais

As variáveis laboratoriais foram obtidas dos sistemas de laboratórios
associados aos centros participantes do estudo, ou de impressos anexados ao
prontuário, naqueles pacientes com dados registrados previamente ao sistema
informatizado. As seguintes variáveis laboratoriais foram obtidas: sorologias dos
vírus das hepatites B e C (HBsAg, anti-HBc e anti-HCV), ferritina e saturação de
transferrina, ceruloplasmina, autoanticorpos (AML e/ou anti-LKM1 e/ou AAN e/ou
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AMA), gamaglobulina, alfa-1 antitripsina e/ou fração alfa-1 da eletroforese de
proteínas, colesterol total e frações, triglicérides e glicemia de jejum.

3.4.3 Obtenção de dados de imagem

Os exames radiológicos foram obtidos dos serviços de imagem de cada
centro participante, com o objetivo de excluir doenças biliares, vasculares ou
qualquer outro tipo de alteração que pudesse justificar a doença hepática.

3.4.4 Obtenção de dados histológicos

A análise histológica foi avaliada nos pacientes que tinham biópsia
hepática, auxiliando na confirmação ou exclusão dos diagnósticos. Os explantes
de pacientes transplantados também foram analisados com esse mesmo
objetivo. A necessidade de solicitação da biópsia hepática ficou a critério da
equipe que acompanha o paciente e alguns laudos foram rediscutidos com a
equipe de patologia, com a finalidade de melhor esclarecimento da etiologia da
doença hepática e grau de fibrose.

3.5

Caracterização dos pacientes com MAFLD

Para avaliação dos pacientes que preenchiam os critérios para a nova
proposta de MAFLD, foi utilizado o algoritmo proposto em 2020, por Eslam et al.
(Figura 7)239.
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Figura 7 - Algoritmo de investigação de MAFLD

3.6

Análise da dosagem da atividade da lipase ácida lisossomal

O procedimento para a análise da dosagem da enzima LAL nesse estudo,
em todos os centros participantes, foi a coleta de sangue de acesso venoso
periférico, cerca de 5 ml, pipetadas em papel de filtro. São necessárias 4 gotas
de sangue do paciente para preenchimento do papel filtro e não pode ocorrer
extravasamento no local a ser colocado o material.
A dosagem da atividade da enzima LAL foi realizada por meio de um exame
altamente específico em um dos dois laboratórios de referência do estudo, com
a utilização de um inibidor específico da lipase ácida, o Lalistat 2. As amostras
foram encaminhadas, aleatoriamente, para análise nos seguintes laboratórios:
Seattle Children’s Hospital (Estados Unidos) e Afip Medicina Laboratorial
(Brasil), cuja análise do exame é realizada no Laboratório de Erros Inatos do
Metabolismo (LEIM).
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1. Método utilizado pelo LEIM: a amostra de sangue periférico foi coletada
em tubo de ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) após 12 horas de
jejum. O material foi pipetado nos quatro círculos de um papel de filtro,
utilizando mancha de sangue seco - DBS.

Depois de secar durante a noite à temperatura ambiente, as amostras
foram armazenadas em um saco ziplock plástico que pode ser fechado
novamente com dessecante a -20ºC e analisado dentro de até 1 semana após a
coleta. A atividade LAL foi determinada usando o inibidor Lalistat-2 (Cheschire,
CT, EUA) e expresso em nmol/punch/h de 4-metilumbeliferil O intervalo de
referência considerado normal para a atividade de LAL foi de 0,5-2,30
nmol/punch/h. Para pacientes com LAL-D e portadores heterozigotos, os
intervalos de referência considerados, foram, respectivamente, de: menor que
0,03 nmol/punch/h e 0,15-0,40 nmol/punch/h186.

2. Método utilizado pelo Seattle Children’s Hospital: o material coletado
da punção venosa é colocado no papel filtro, no qual é deixado para
secar até o outro dia, em temperatura ambiente. O método, os
reagentes e as soluções são realizados de acordo com a descrição
detalhada por metodologia própria, conforme descrito no Anexo B.

Os kits e materiais que foram utilizados para a dosagem da enzima lipase
ácida lisossomal bem como os custos referentes ao recurso humano para a
realização de coleta e ao envio do material aos laboratórios em que os exames
foram analisados ficaram sob a responsabilidade da Alexion Pharmaceuticals.

3.7

Análise estatística

Levando-se em consideração que a doença hepática criptogênica
representa somente 5% dos pacientes com hepatopatia crônica, e visto que este
trabalho tem por objetivo ser um trabalho-piloto, não existem dados na literatura
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sobre a frequência da deficiência de lipase ácida lisossomal na população
estudada.
A análise estatística descritiva (médias, desvios padrão, e valores mínimo,
máximo e mediana) foi computada. Dado que, dos 135 pacientes incluídos no
estudo, apenas 3 deles apresentaram redução da atividade de LAL, compatível
com LAL-D, nenhum procedimento inferencial formal foi considerado para
comparações. O estudo deve ser visto como descritivo e mais dados são
necessários antes que possíveis diferenças significativas possam ser detectadas
com segurança.
Para a comparação dos pacientes MAFLD com pacientes não-MAFLD
relativamente às variáveis contínuas, foram utilizados boxplots e testes de
Wilcoxon. Os resultados foram também confirmados por meio de testes t.
O pacote de software “R” R

ore

ea

-2013. R: uma linguagem e

ambiente para computação estatística. R Foundation for Statistical Computing,
Viena, Áustria. URL http://www.R-project.org/) foi usado para as análises
estatísticas.
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RESULTADOS

Foram avaliados 295 pacientes com doença hepática criptogênica
presumida que eram acompanhados nos ambulatórios de Gastroenterologia e
Hepatologia nos centros participantes. Um total de 160 pacientes preencheram
os critérios de exclusão, sendo que 43 destes apresentaram investigação
incompleta de exames laboratoriais e/ou imagem; 68 pacientes, após
reavaliação, tiveram outros diagnósticos de doença hepática e 49 pacientes
foram excluídos, pois a atividade da lipase ácida lisossomal foi coletada por
método não DBS. Sendo assim, a população do estudo foi de 135 pacientes e
três pacientes (2,2%) apresentaram atividade de LAL abaixo do valor de
referência, compatível com diagnóstico de LAL-D. A Figura 8 mostra o
fluxograma de recrutamento da população do estudo.
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Figura 8 - Fluxograma do recrutamento da população do estudo
DBS: dried blood spot; LAL: lipase ácida lisossomal
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Dentre as principais causas de exclusão de pacientes por outros
diagnósticos, a esteato-hepatite não alcoólica foi observada em 23 pacientes
(33,8%) submetidos à biópsia hepática. Hemocromatose hereditária foi
detectada em 7 pacientes, doenças biliares em 7 pacientes e consumo excessivo
de álcool em 7 pacientes. Os exames laboratoriais menos solicitados para a
investigação de doença hepática e que resultaram na exclusão dos pacientes do
estudo foram: dosagem de alfa-1 antitripsina/eletroforese de proteínas e
dosagem de ceruloplasmina, respectivamente. Esses dados estão descritos na
Figura 9.
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Figura 9 - Fluxograma das causas de exclusão dos pacientes
EFP: eletroforese de proteínas
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Caracterização da população com deficiência de lipase ácida
lisossomal

Dos 135 pacientes incluídos no estudo, 3 deles (2,2%) apresentaram
valores de atividade de LAL abaixo do limite de referência, compatível com LALD. Destes, 2 pacientes são do sexo feminino. A média de idade foi de 43,9 ± 10,1
anos e o IMC médio de 23,1 ± 1,7 kg/m². Em relação aos exames laboratoriais,
as médias séricas de glicose, HDL-c e triglicérides foram 89,7 ± 3,2 mg/dl;
21,7 ± 3,2 mg/dl e 206,7 ± 25,5 mg/dl, respectivamente. Apesar da LAL-D ser
uma doença associada à alteração do metabolismo do colesterol, os valores
médios de CT e LDL-c foram de 165,6 ± 32,1 mg/dl e 105 ± 33,9 mg/dl,
respectivamente. Nenhum dos pacientes era hipertenso. Biópsia hepática foi
realizada em dois pacientes. Dos exames coletados, 2 foram analisados em
Seattle e um foi analisado na Afip. Um achado comum a todos os pacientes foi
a presença de polipose duodenal com macrófagos xantomatosos observados na
endoscopia digestiva alta e histologia. Esse achado foi associado à enteropatia
perdedora de proteína e síndrome de má absorção em um dos pacientes. Os
dados clínicos, bioquímicos e antropométricos dos pacientes com deficiência de
lipase ácida lisossomal estão descritos na Tabela 3. O sequenciamento genético
dos casos 1, 2 e 3 estão descritos na sequência (Figuras 10, 11 e 12).
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Tabela 3 - Caracterização da população com LAL-D
Variável

Caso 1

Caso 2

Caso 3

45,5

53,1

33,1

feminino

masculino

feminino

24,8

23,8

20,7

Glicemia de jejum (mg/dl)

86

81

82

Colesterol total (mg/dl)

146

211

140

HDL-c (mg/dl)

24

18

23

LDL-c (mg/dl)

83

153

79

Triglicérides (mg/dl)

194

236

190

AST (U/L)

18

76

58

ALT (U/L)

10

49

31

Bilirrubina total (mg/dl)

0,2

1,1

0,27

Albumina (g/l)

2,0

3,6

2,8

RNI

Idade (anos)
Sexo (masculino/feminino)
IMC (kg/m²)

1,03

1,61

1,0

(103/mm3)

146

51

309

Uso de hipolipemiante (sim/não)

não

sim

não

negativo

negativo

negativo

não

não

não

zero*

zero*

1,58**

Plaquetas

Anti-HBc (positivo/negativo)
Hipertensão arterial (sim/não)
Atividade da LAL

Biópsia hepática (sim/não)
sim
sim
não
IMC: índice de massa corporal; HDL-c: lipoproteína de alta densidade; LDL-c: lipoproteína de
baixa densidade; AST: aspartato aminotransferase; ALT: alanina aminotransferase; RNI: razão
normalizada internacional; anti-HBc: anticorpo contra o antígeno do core do vírus da hepatite B;
LAL: lipase ácida lisossomal.
Valores de referência (VR) para IMC: 18,5-24,9 = normal, 25,0-2 , = so re eso, ≥ 30 =
obesidade. VR para glicemia de jejum: 70-99 mg/dl. VR para CT: < 200 mg/dl. VR para
HDL-c: > 45 mg/dl. VR para LDL-c: < 130 mg/dl. VR para TG: < 150 mg/dl. VR para AST:
masculino: < 38 U/L, feminino: < 32 U/L; VR para ALT: masculino: < 41 U/L, feminino: < 31 U/L;
VR para bilirrubina total: 0,2-1,2 mg/dl; VR para RNI: 0,8-1,1; VR para albumina: 3,5-5,0 mg/dl.
* VR para atividade de LAL no Seattle Children’s Hospital: 40-600 pmole/hr/spt
** VR para atividade de LAL na Afip: menor que 8 pmol/punch/h
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Figura 12 - Sequenciamento genético dos pacientes com LAL-D (caso 3)

As principais características dos pacientes com LAL-D, relacionadas à
doença, estão descritas na Tabela 4.
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Tabela 4 - Características dos pacientes com LAL-D, relacionadas à doença
Variáveis

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Idade do início
dos sintomas

10 anos

52 anos

5 anos

Sintomas iniciais

Anemia e
hepatoesplenomegalia

Assintomático.
esplenomegalia e
trombocitopenia
observadas em exames
de rotina

Aumento do volume
abdominal, febre e
anemia

Diagnóstico inicial

Doença de NiemannPick

Cirrose criptogênica

Doença de NiemannPick

Sintomas atuais

Ascite, hidrotórax
hepático e enteropatia
perdedora de proteínas

Assintomático

Assintomática

Estadiamento da
fibrose hepática

Não cirrótica

Cirrótica

Não cirrótica

Endoscopia alta
digestiva

Múltiplos pólipos sésseis
pediculados em
duodeno, de coloração
amarelada. Histologia
compatível com
histiocitose azul marinho

Varizes de esôfago de
pequeno calibre;
múltiplas lesões
polipoides no duodeno.
Histologia com
macrófagos
xantomatosos

Múltiplas lesões
polipoides elevadas,
confluentes e
pediculadas em
duodeno, de coloração
azulada. Histologia
compatível com
histiocitose azul marinho

Exame de
imagem
abdominal

TC com sinais de
TC com hepatomegalia,
infiltração gordurosa
múltiplas e esparsas
hepática, calcificações
calcificações no parênquima
intra-hepáticas difusas,
hepático e esplênico,
esplenomegalia e
pequena quantidade de
hemangioma em
líquido peritoneal
adrenal direita

Ultrassom com
esteatose moderada

Doença
cardiovascular

Ausente

Ausente

Ausente

História familiar
positiva para
LAL-D

Sobrinho

Ausente

Irmão e sobrinho

Organomegalia

Hepatomegalia e
esplenomegalia

Esplenomegalia

Hepatomegalia

História familiar
de doença
cardiovascular

Ausente

Irmão falecido aos 55
anos devido a infarto
agudo do miocárdio e
pai falecido de
acidente vascular
encefálico isquêmico

Ausente

Biópsia hepática

Fígado com arquitetura
preservada, com
alargamento dos espaçosporta devido à fibrose e
grande quantidade de
macrófagos xantomatosos

Cirrose e intensa e
difusa esteatose
microvesicular,
associada a
macrófagos contendo
depósitos focais de
cristais de colesterol

Não realizada

TC: tomografia computadorizada
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O paciente do caso 2, cirrótico, evoluiu com hepatocarcinoma fora de
critérios para transplante hepático. No momento, em avaliação para realização
de quimioembolização de nódulos hepáticos.

4.2

Características da população com doença hepática criptogênica

Os 132 pacientes com doença hepática criptogênica apresentavam-se com
idade superior aos pacientes com LAL-D, com idade média de 51,5 ± 14,6 anos.
Os doentes criptogênicos também tinham um maior índice de massa corporal,
com uma média de IMC 27,6 ± 5,9 kg/m².
Os níveis de glicemia de jejum foram mais elevados, com média de
110 ± 35,7 mg/dl. Níveis de HDL-c foram maiores e de triglicérides foram
menores, quando comparados aos pacientes com LAL-D, com médias,
respectivamente, de 48,1 ± 17 mg/dl e 114 ± 376,7 mg/dl. Os dados clínicos,
bioquímicos e antropométricos dos pacientes com doença hepática criptogênica
estão descritos na Tabela 5.

Tabela 5 - Caracterização dos pacientes com doença hepática criptogênica
Variável

N

% ou média

Mínimo

Máximo

DP

132

51,5

18

76

14,6

53/79

40,2/59,8

IMC (kg/m²)

126

27,6

16

55

5,9

Glicemia de jejum (mg/dl)

129

110

69

435

354,7

Colesterol total (mg/dl)

128

165,3

83

342

45,9

HDL-c (mg/dl)

127

48,1

10

148

17

LDL-c (mg/dl)

127

92,6

30

254

38,4

Triglicérides (mg/dl)

128

114

21

503

376,7

Anti-HBc (positivo/negativo)

12/120

9,1/90,9

Hipertensão arterial (sim/não)

49/83

37,1/62,9

Idade (anos)
Sexo (masculino/feminino)

Biópsia hepática (sim/não)
58/74
43,9/56,1
DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corporal; HDL-c: lipoproteína de alta densidade; LDLc: lipoproteína de baixa densidade; anti-HBc: anticorpo contra o antígeno do core do vírus da
hepatite B. Valores de referência (VR) para IMC: 18,5-24,9 = normal, 25,0-29,9 = sobrepeso,
≥ 30 = obesidade. VR para glicemia de jejum: 70-99 mg/dl. VR para CT: < 200 mg/dl. VR para
HDL-c: > 45 mg/dl. VR para LDL-c: < 130 mg/dl. VR para TG: < 150 mg/dl.
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Em nosso estudo, 58 pacientes (43,9%) foram submetidos à biópsia
hepática para tentativa de elucidação da doença hepática de base e
estadiamento da fibrose hepática. Os graus de fibrose dos pacientes submetidos
ao procedimento estão descritos na Tabela 6.

Tabela 6 - Grau de fibrose dos pacientes submetidos à biópsia hepática
Grau de Fibrose*

Número de pacientes

% dos pacientes

F0

11

19,0

F1

13

22,4

F2

2

3,4

F3

6

10,3

F4

26

44,9

Total

58

100

*Estadiamento

4.3

de fibrose hepática de acordo com o Escore de Metavir 240

Comparação entre a população com doença hepática criptogênica
sem deficiência de lipase ácida lisossomal e aquela com deficiência
de lipase ácida lisossomal

Comparando a população dos pacientes com doença hepática criptogênica
(n = 132) com a população de pacientes com LAL-D (n = 3), observamos um
valor médio de IMC maior no primeiro grupo, quando comparado ao segundo
grupo (27,6 vs. 23,1 kg/m2). Da mesma forma, o aumento da glicemia é maior na
população de hepatite criptogênica (110 vs. 89,7 mg/dl). O valor médio do
colesterol total é semelhante em ambas as populações, com valores dos doentes
criptogênicos e com LAL-D, respectivamente, de 165,3 vs. 165,6 mg/dl e o valor
do LDL-c é discretamente menor na população dos pacientes com doença
hepática criptogênica quando comparada à população com LAL-D, com valores
de 92,6 vs. 105 mg/dl, respectivamente.
Os valores médios de triglicérides são maiores na população com LAL-D
(206,7 vs. 114 mg/dl) e os valores médios de HDL-c são menores nessa
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população (21,7 vs. 48,1 mg/dl). O percentual de pacientes hipertensos é de
37,1% na população com doença hepática criptogênica e, na população com
LAL-D, ninguém se mostrou com essa comorbidade. A análise comparativa entre
as duas populações apresenta uma limitação devido à baixa população de
pacientes doentes.

4.4

Análise dos pacientes com MAFLD na população de doença hepática
criptogênica

Devido aos pacientes com doença hepática criptogênica apresentarem
alterações dos exames associados à síndrome metabólica, analisamos, dentre
os 132 pacientes, aqueles que preenchiam os novos critérios sugeridos para
MAFLD. Comparamos aqueles que possuíam critérios para a nova terminologia
e aqueles que não atendem aos critérios desta nova definição. Os dados clínicos,
bioquímicos e antropométricos dos pacientes com MAFLD estão descritos na
Tabela 7.

Tabela 7 - Análise clínica e laboratorial dos pacientes com critérios de MAFLD
Variáveis

N

% ou média

Mín.

Máx.

DP

Idade (anos)

37

51,7

25

70

13,2

Sexo (masculino/feminino)

37

16/21

IMC (kg/m²)

36

31,5

24,1

55

5,3

Glicemia de jejum (mg/dl)

37

109,9

77

250

35,6

Colesterol total (mg/dl)

37

185,2

88

291

51,1

HDL-c (mg/dl)

36

41,4

23

64

8,9

LDL-c (mg/dl)

36

108,3

30

193

44,2

Triglicérides (mg/dl)

37

165,3

44

503

97,4

Hipertensão arterial (sim/não)

37

17/20

Biópsia hepática (sim/não)
37
18/19
DP: desvio padrão; IMC: índice de massa corporal; HDL-c: lipoproteína de alta densidade; LDLc: lipoproteína de baixa densidade. Valores de referência (VR) para IMC: 18,5-24,9 = normal,
25,0-2 , = so re eso, ≥ 30 = obesidade. VR para glicemia de jejum: 70-99 mg/dl. VR para CT:
< 200 mg/dl. VR para HDL-c: > 45 mg/dl. VR para LDL-c: <130 mg/dl. VR para TG: < 150 mg/dl.
MAFLD: disfunção metabólica associada à doença hepática gordurosa
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Os 132 pacientes foram divididos em grupo MAFLD, com 37 pacientes
(28,1%), e grupo não-MAFLD, com 95 pacientes (71,9%). A média de idade foi
de 51,7 ± 13,2 anos no grupo MAFLD e de 51,4 ± 15,1 anos no grupo nãoMAFLD. Na distribuição por gênero, temos 21 mulheres (67%) e 16 homens
(33%) no primeiro grupo, e 58 mulheres (61%) e 37 homens (39%) no segundo
grupo, com teste de Wilcoxon (p = 0,799).
O IMC médio foi de 31,5 ± 5,3 kg/m² no grupo MAFLD e 26 ± 5,5 kg/m² no
grupo não-MAFLD, com teste de Wilcoxon (p <0,001). A glicemia média foi de
109,9 ± 35,6 mg/dl e 110 ± 60,5 mg/dl, respectivamente, nos grupos MAFLD e
não-MAFLD, com teste de Wilcoxon (p = 0,048).
As médias de HDL, LDL e triglicérides foram, respectivamente, nos grupos
MAFLD e não-MAFLD: 41,4 ± 8,9 mg/dl e 50,8 ± 18,7 mg/dl, com teste de
Wilcoxon (p < 0,002); 108,3 ± 44,2 mg/dl e 86,4 ± 34,1 mg/dl, com teste de
Wilcoxon (p = 0,005); 165,3 ± 97,4 mg/dl e 93,1 ± 54,5 mg/dl, com teste de
Wilcoxon (p < 0,001).
Biópsia hepática foi realizada em 18 pacientes (49%) no grupo MAFLD e
38 pacientes (40%) no grupo não-MAFLD, com teste de Wilcoxon apresentando
p = 0,480. Esteatose em mais de 5% dos hepatócitos foi observada em 100%
dos pacientes no grupo MAFLD, porém sem achados de inflamação e
balonização hepatocitária.
Os boxplots abaixo referem-se à análise comparativa entre os dados dos
pacientes não-MAFLD e MAFLD.
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Figura 12 - Boxplots referentes à análise comparativa entre os dados dos
pacientes não-MAFLD e MAFLD
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DISCUSSÃO

Este é o primeiro estudo que avalia a população de pacientes com doença
hepática criptogênica no Brasil e que pesquisa a LAL-D nessa população
específica.
A real prevalência de LAL-D permanece desconhecida, variando de
1/40.000

a

1/300.000

habitantes,

dependendo

de

fatores

étnicos

e

geográficos144,151. Uma revisão sistemática recente estimou a prevalência de
LAL-D usando a frequência alélica de c.894G> A no gene LIPA, como de
1/160.000144. E, cada vez mais, temos os registros sobre novas mutações sendo
descritas, inclusive estudos brasileiros demonstraram mutações raras,
observadas em pacientes no país, tanto em crianças como em adultos152,153.
Três (2,2%) dos 135 pacientes classificados como portadores de doença
hepática criptogênica, que eram acompanhados em centros de referência
terciários, tiveram o diagnóstico de LAL-D. Estes pacientes eram mais jovens,
sem sobrepeso/obesidade, hipertensão arterial sistêmica ou diabetes e
apresentavam valores séricos de TG mais elevados e valores de HDL-c mais
baixos, em comparação ao grupo de pacientes com doença hepática
criptogênica. Chama a atenção que, apesar de ser considerada uma doença de
depósito lisossomal e cuja patogênese se relaciona com alteração do
metabolismo do colesterol, os pacientes com LAL-D do estudo não apresentaram
valores de CT e LDL-c elevados, e somente um dos 3 pacientes teve esses
valores acima do limite de referência. Os níveis do HLD-c dos pacientes com
LAL-D variaram entre 18 e 24mg/dl, sendo esses valores baixos, comparados
com os valores de referência. Os níveis de TG também se apresentam
aumentados nos três pacientes com LAL-D. Os achados de redução do LDL-c e
elevação do TG são compatíveis com a descrição da literatura, no que se refere
à dislipidemia relacionada à LAL-D.
Bernstein et al. estudaram 135 pacientes com LAL-D, sendo reportados
valores de CT de 110 pacientes, e 100% destes apresentavam elevação dos
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níveis de CT e 26% estavam em tratamento com inibidores da HMG-CoA
redutase. Dos 43 pacientes que reportaram exames de LDL-c, 79%
apresentavam elevação dos níveis maiores que 200mg/dl e 95% dos pacientes
apresentavam valores de LDL-c acima do limite superior de referência (até
160mg/dl), incluindo 49% dos casos que eram tratados com inibidores da HMGCoA redutase. Foram reportados exames de HDL-c de 65 pacientes, sendo que
os valores variaram entre 8 e 50mg/dl. Destes, 71% apresentavam níveis de
HDL-c entre 20 e 40mg/dl; 18% apresentavam níveis inferiores a 20mg/dl
enquanto que, em 11%, os valores estavam acima de 40mg/dl. Resultados de
TG reportados de 96 pacientes demostravam valores variando entre 69 a
425mg/dl139.
Atualmente, a investigação de LAL-D é recomendada para pacientes com
histologia hepática apresentando esteatose microvesicular ou mista, para
aqueles com hepatomegalia, para pacientes com CC e para aqueles com
dislipidemia associada à elevação de enzimas hepáticas. O espectro de
fenótipos é variado, o que acarreta, geralmente, uma baixa suspeição
diagnóstica, já que os pacientes afetados podem ser assintomáticos, cursar com
enzimas hepáticas discretamente alteradas ou progredir com fibrose hepática,
cirrose e hipertensão portal139,149,151,241-243.
Nossos resultados sugerem que a investigação de LAL-D pode auxiliar no
diagnóstico dessa doença em indivíduos adultos com doença hepática
criptogênica, principalmente em indivíduos com dislipidemia (HDL-c < 40mg/dl e
triglicerídes > 150mg/dl) e IMC normal. O principal objetivo de incluir a
investigação de LAL-D em pacientes com doença hepática é a possibilidade de
tratamento. A reposição de sebelipase alfa melhora a inflamação hepática, o
perfil lipídico e a progressão para fibrose hepática163,196,197. Além disso, outras
causas raras de doença hepática, como deficiência de alfa-1 antitripsina e
doença de Wilson, já são investigadas rotineiramente neste cenário de doença
criptogênica3,20,22, sendo que a prevalência dessas doenças são de 1/5.000 10.000 e 1/30.000, respectivamente, dependendo da população avaliada 244,245.
Devemos nos lembrar da pesquisa da doença em familiares de pacientes
com diagnóstico de LAL-D, já que existe uma alteração genética responsável por
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essa. No estudo, dois dos três pacientes tinham familiares acometidos, sendo,
inclusive, o diagnóstico realizado, primeiramente, no familiar (criança) e, depois,
nos pacientes adultos, que eram acompanhados com o diagnóstico presuntivo
de Niemman-Pick, sugerido pela histiocitose azul marinho na biópsia dos pólipos
duodenais, porém sem diagnóstico confirmado dessa doença. E, após a
dosagem da atividade de LAL baixa, foram diagnosticados com LAL-D.
Outro achado na investigação dos três pacientes com LAL-D foi a polipose
duodenal observada na endoscopia digestiva alta, com achados histológicos de
macrófagos xantomatosos/histiocitose azul marinho, que estão associados à
deposição de colesterol nas vilosidades intestinais e pode resultar em síndrome
de má absorção intestinal, com gravidade variável entre os pacientes 139. Como
esses achados não são específicos de LAL-D e, geralmente, estão associados
a doenças associadas a acúmulo lipídico, nem sempre o diagnóstico é
estabelecido após exame anatomopatológico177,246,247.
Com relação aos pacientes recrutados pelos centros e denominados como
criptogênicos, curiosamente, após avaliação rigorosa desses, detectamos que
68 (23%) deles já tinham um diagnóstico fechado ou altamente sugestivo da
doença hepática de base. Isso mostra como é importante fazer um checklist em
diferentes momentos para excluir sistematicamente todas as doenças que
cursem com alteração hepática, antes de afirmar que o paciente é portador de
uma doença criptogênica. Afinal, esses pacientes que possuem outros
diagnósticos devem ter o tratamento direcionado à doença de base e a suas
complicações específicas. Apesar do estudo ter sido realizado em centros
terciários, que são referência em hepatologia, existem, muitas vezes, limitações
e restrições quanto à solicitação dos exames para investigação de doença
hepática. Salientamos a importância da quantificação do uso de bebida alcoólica
e a sua subquantificação por parte do paciente, na grande maioria dos
casos248-250.
Especula-se que uma parte dos pacientes com doença hepática
criptogênica é, na verdade, de casos de EHNA. Existem semelhanças entre
essas duas condições, principalmente devido ao fato de que uma parcela desses
pacientes cirróticos apresentam componentes de síndrome metabólica, já que,
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em uma fase mais tardia da doença, a biópsia hepática pode ser pouco
elucidativa

para

diferenciar

essas

duas

condições14,16,78,79,81,82,251-253.

Recentemente, foi sugerido o uso de nova nomenclatura, a MAFLD, em
substituição da NAFLD. Essa mudança tem como objetivo estabelecer critérios
“ osi ivos” ara a doen a, de or a ue ela não se a aseada e

cri rios de

exclusão84. O diagnóstico correto ajuda a direcionar o tratamento específico
dessa condição, cuja incidência tem aumentado significativamente tanto em
jovens quanto em pessoas com mais de 60 anos85.
Neste estudo, foram excluídos 23 pacientes com diagnóstico de EHNA
evidenciados na biópsia hepática. Dos 132 pacientes com doença hepática
criptogênica, observamos que 21 pacientes apresentavam esteatose hepática
na biópsia hepática e 23 pacientes, esteatose hepática detectada em métodos
de imagem (ultrassonografia ou tomografia computadorizada). Adotando os
novos critérios de MAFLD para classificar os 132 pacientes com doença hepática
criptogênica, 37 deles (28%) seriam reclassificados como portadores de doença
hepática relacionada à MAFLD, já os outros 7 pacientes, apesar da esteatose,
não preencheram os critérios de MAFLD.
Quando comparamos essas duas populações (MAFLD e não-MAFLD),
percebemos que o primeiro grupo apresenta pacientes que, além da esteatose
hepática, possuem IMC maior, compatível com obesidade, quando comparado
ao IMC do grupo não-MAFLD, compatível com sobrepeso. Os valores de LDL-c
e triglicérides também são mais elevados no grupo MAFLD, bem como os
valores de HDL-c são reduzidos nessa população. Essas alterações dos
parâmetros clínicos e laboratoriais da síndrome metabólica corroboram a
hipótese

de

que

pacientes

com

provável

EHNA

acabam

sendo

subdiagnosticados, e existe uma necessidade de discussão e revisão dos
critérios diagnósticos dessa doença, cuja incidência e prevalência vêm
aumentando ao longo dos anos, e, atualmente, ocupa posição de destaque em
fila de TH69,72,73,77.
O uso do termo cirrose relacionada à MAFLD ao invés de CC foi sugerido
para pacientes com cirrose na ausência de histologia típica, e que preencham,
pelo menos, um dos seguintes critérios: a) documentação de MAFLD em uma

5 Discussão

60

biópsia hepática anterior ou b) documentação histórica de esteatose por imagem
hepática84.
Nossos dados estão de acordo com a literatura, uma vez que indivíduos
considerados como tendo CC podem ter um perfil metabólico alterado e a
maioria deles tem MAFLD como causa de sua doença hepática14,16,17,26,78,251-253.
Atualmente, com os critérios MAFLD mais inclusivos, presumimos que
encontraríamos um número maior de pacientes neste grupo. Talvez por não
termos incluído pacientes com marcadores/escores de esteatose não invasivos,
essa amostra foi menor do que o esperado. O escore com melhor acurácia para
a avaliação de esteatose é o Fatty Liver Index (FLI), que utiliza os seguintes
parâmetros: IMC, circunferência abdominal, valores séricos de triglicérides e de
gama GT84,254. Métodos não invasivos, como o FibroScan, com avaliação do
parâmetro de atenuação controlado (CAP) e valor de rigidez hepática (LSM),
estão em estudo, porém ainda não foram validados255. Além disso, consideramos
a possibilidade de viés do laudo de exames de imagem, na avaliação da
esteatose, que podem ser operador dependente, mesmo em grandes centros de
referência em hepatologia.
A análise histológica tem papel fundamental na avaliação etiológica, sendo
o exame padrão-ouro para essa finalidade26,27,81,256. Pode auxiliar na
confirmação diagnóstica, e orientar o tratamento em alguns casos de doença
hepática criptogênica, com elucidação de até 18% dos casos sem etiologia
definida como demonstrado em alguns estudos26. Em nosso estudo, 58
pacientes (43,9%) com doença hepática criptogênica haviam sido submetidos à
biópsia hepática para esclarecimento diagnóstico. Provavelmente, alguns deles
não foram biopsiados porque apresentavam complicações de doença hepática
avançada, como ascite e distúrbio de coagulação, com aumento do risco de
sangramento20,257. Vale salientar que, em alguns casos, o diagnóstico da doença
hepática é realizado após o paciente ser submetido ao TH, embora nem sempre
isso ocorra, já que o explante, em alguns casos, não consegue definir a alteração
hepática associada à hepatopatia18,19,65,258,259.
Outro aspecto interessante a destacar é que estudos recentes têm
mostrado uma redução da atividade da LAL no espectro da DHGNA/EHNA e CC.
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Acredita-se que essa redução possa ter a ver com a síndrome metabólica e não
com a esteatose em si260-263. E, nos estudos com cirróticos criptogênicos, uma
parcela dessa população tinha componentes de síndrome metabólica, o que
pode justificar a redução da atividade da LAL nesse subgrupo263,264. Além disso,
parece haver uma correlação negativa entre a atividade desta enzima e a
gravidade da fibrose hepática, sugerindo que a dosagem de LAL possa ser um
biomarcador de fibrose/cirrose, porém ainda é necessária a realização de
estudos em maior escala. Os mecanismos associados a essa atividade de LAL
reduzida nessa população ainda são incertos265,266.

5.1

Limitações do estudo

Uma das limitações deste estudo foi o fato de que a doença pesquisada é
rara, restringindo, assim, o número de pacientes estudados com o diagnóstico
de LAL-D.
Outra limitação se refere à análise da biópsia hepática, que, apesar de ser
analisada por patologistas experientes, não seguiu um padrão de uniformização,
o que poderia ter impactado na classificação do paciente como doente
criptogênico.
Um viés de seleção dos pacientes com diagnóstico de LAL-D não pode ser
descartado, pois todos os centros são serviços de referência em doenças
hepáticas e transplante de fígado. Portanto, esses resultados devem ser
validados em coortes maiores fora dos centros terciários.
Por fim, os dados foram obtidos, principalmente, em prontuários médicos,
podendo haver subnotificação de possíveis causas de doenças hepáticas.
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CONCLUSÕES

1. Mesmo sendo uma doença rara, a deficiência de lipase ácida
lisossomal é uma causa de doença hepática que deve ser pesquisada
na população de pacientes com doença hepática criptogênica,
principalmente naqueles com IMC normal, níveis reduzidos de HDL-c e
níveis aumentados de triglicérides. A detecção desses pacientes é de
suma importância, já que, no momento, há a possibilidade de
tratamento para evitar progressão da doença hepática e sistêmica, bem
como a melhora dos sintomas associados à doença;
2. Na população de pacientes com doença hepática criptogênica do nosso
estudo (n= 132), foi observado um percentual (28%) de pacientes que
se enquadram nos novos critérios sugeridos de MAFLD, o que reforça
a necessidade de termos uma atenção especial no diagnóstico
diferencial entre doença hepática criptogênica e doença hepática
gordurosa associada à disfunção metabólica.
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ANEXOS

Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
DADOS DA PESQUISA
Título da pesquisa - FREQUÊNCIA DA DEFICIÊNCIA DE LIPASE ÁCIDA
LISOSSOMAL EM PACIENTES COM CIRROSE HEPÁTICA DE ETIOLOGIA
CRIPTOGÊNICA
Pesquisador principal – Dr. Mário Guimarães Pessoa
Departamento/Instituto – Departamento de Gastroenterologia
Este formulário de Consentimento Informado destina-se a pacientes de risco
para esta rara doença hepática que pode se tornar grave e potencialmente fatal,
sendo causada por mutação genética. Trata-se de uma doença de
armazenamento dos ésteres de colesterol (gorduras), que acomete desde
crianças pequenas a adultos evoluindo com gordura no fígado (esteatose),
cirrose hepática, aumento do baço e envolvimento do coração.
O objetivo deste estudo é determinar a frequência da Deficiência de Lipase Ácida
Lisossomal (LAL D) através da coleta de amostra de sangue para a
determinação da atividade da Lipase Ácida Lisossomal (LAL) em pacientes com
diagnóstico de cirrose hepática criptogênica, atendidos nos ambulatórios de
Hepatologia na Faculdade de Medicina de São Paulo – FMUSP.
Para esta pesquisa são necessárias as informações médicas, com história
clínica do paciente além de dados sobre seus exames de sangue e outros, como
exames de imagem (ultrassom, tomografia ou ressonância magnética de
abdome). Serão selecionados os pacientes que acompanham nos ambulatórios
de Hepatologia deste serviço, que estão ou não em lista de transplante hepático
e pacientes que já foram submetidos ao transplante, e que não tenham etiologia
definida da cirrose hepática, mesmo após investigação completa. A confirmação
da doença se faz através de um exame de sangue simples, onde é colhido uma
pequena quantidade de sangue da veia, que será colocado em um papel
específico para análise da enzima Lipase Ácida Lisossomal.
As informações dos vários pacientes, serão utilizadas para avaliar a frequência
dessa doença em população de pacientes com cirrose hepática criptogênica e
alertar os pacientes cujo teste forneça resultado positivo, com presença da
doença, para um tratamento adequado. Trata-se de um exame novo, que não é
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feito na rotina dos exames de laboratório, mesmo nas clínicas mais
especializadas. A pesquisa é patrocinada pelo Laboratório Synageva Biopharma
e não existem custos para você ou seus responsáveis.
Se você decidir participar da pesquisa, você será solicitado a permitir livre acesso
às suas informações médicas e seus diagnósticos e concordar na retirada de
sangue para a determinação da atividade da LAL-D. O maior objetivo dessa
pesquisa é avaliar a frequência dessa doença em nosso meio, compartilhando
essas informações com os médicos brasileiros, alertando-os para a possibilidade
dessa doença com a finalidade de tratamento precoce da mesma. Faremos isso
mantendo a sua privacidade. Isto é possível porque nenhum dos elementos
pessoais que permitem a sua identificação serão inseridos na ficha de coleta dos
dados.
Apenas cientistas, pesquisadores e médicos aprovados terão permissão para
acessar os dados não identificáveis. Os dados coletados e analisados assim
como os resultados dos testes de sangue desta pesquisa pertencem ao Serviço
de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina de São Paulo.
Caso você mude de ideia e deseje retirar seus dados do projeto, você é livre
para fazê-lo sem ter que fornecer qualquer explicação para isto. Simplesmente
entre em contato com a equipe responsável pela pesquisa e todos os seus dados
serão removidos do banco de dados.
As informações do projeto serão coletadas em adultos que preencham os
critérios de inclusão no estudo. Pacientes acima de 18 anos, capazes de
entender o formulário de Consentimento Informado são elegíveis, após
esclarecimento de quaisquer dúvidas assinam por elas que assim podem
participar da pesquisa.
Você não é obrigado a participar desta pesquisa. A participação é voluntária.
Você não precisa participar deste projeto para continuar sendo atendido no
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo – FMUSP. A sua
decisão de participar ou não deste projeto não afetará o seu atendimento ou tipo
de tratamento que recebe/receberá.
Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis
pela pesquisa para esclarecimento de dúvidas. O principal investigador é o Dr.
Mário Guimarães Pessoa, que pode ser encontrado no endereço . Av. Dr. Enéas
de Carvalho Aguiar, 255.
Telefone(s) ..............................., email........................... Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética
da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua
Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: (11) 2661- 6442 ramais 16, 17,
18, ou (11) 2661-7585; e-mail: cappesq.adm@hc.fm.usp.br
Fui su icien e en e in or ado a res ei o do es udo “FR QUÊ
DEFICIÊNCIA DE LIPASE ÁCIDA LISOSSOMAL EM PACIENTES COM
RR S
PÁ
RP
Ê
”

Eu discuti as informações acima com o Pesquisador Responsável
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(...........................................) ou pessoa (s) por ele delegada (s)
(..................................................) sobre a minha decisão em participar nesse
estudo. Ficaram claros para mim os objetivos, os procedimentos, os potenciais
desconfortos e riscos e as garantias. Concordo voluntariamente em participar
deste estudo, assino este termo de consentimento e recebo um via rubricada
pelo pesquisador.

______________________________________
Assinatura do participante /representante legal
Data / /
______________________________________
Assinatura do responsável pelo estudo
Data
/ /
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (OU ETIQUETA INSTITUCIONAL DE
IDENTIFICAÇÃO) DO PARTICIPANTE DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL
LEGAL
1. NOME: .:............................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................ S X : .M □ F □
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO .......................................................... Nº ............... APTO: ..............
BAIRRO: .................................................... CIDADE ............................................
CEP:................................ TELEFONE: DDD (.........) ...........................................
2.RESPONSÁVEL LEGAL ....................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ..........................................
UM
:....................................S X : M □ F □
DATA NASCIMENTO.: ....../......./......
ENDEREÇO: ............................................................. Nº ............ APTO: ............
BAIRRO: ........................................... CIDADE: ...................................................
CEP: .............................................. ENDEREÇO
.......................................................... Nº ............... APTO: ..............
BAIRRO: .................................................... CIDADE ............................................
CEP:................................ TELEFONE: DDD (.........) ...........................................
TEL...................................................................
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Anexo B - Método de análise da atividade da lipase ácida lisossomal aplicado
no Seattle Children’s Hospital
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