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Apresentação
De acordo com a OMS, a DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) é a terceira causa de
óbitos no mundo, levando a 3,23 milhões de óbitos em 2019. Aproximadamente 90% dos
óbitos ocorridos em menores de 70 anos ocorrem nos países de baixa e média renda.
Dentre as causas que contribuem para o desenvolvimento do DPOC, a deficiência de alfa1antitripsina é das mais relevantes, pois leva a uma progressão mais acentuada de doença.
Ainda que seja relevante, essa alteração é frequentemente subdiagnosticada; estima-se
que cerca de 10% são efetivamente diagnosticados.
Nesta edição do Pneumologia Paulista, lhes é apresentado um caso de DPOC com progressão
rápida, com deficiência de alfa1-antitripsia, além de uma revisão de investigação e
tratamento dela.
Tenha uma ótima leitura!
“Se você fizer o que sempre fez, terá o que sempre teve”
Albert Einstein

Dr. Fábio Eiji Arimura
Editor-Chefe do Pneumologia Paulista
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DPOC: um olhar além do tabagismo
Rafael Deyrmandjan Rosalino1,Vinicius Papa Milani de Moraes1, Maria Vera Cruz de Oliveira Castellano2
1
Residente do Serviço de Pneumologia, Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, SP, Brasil
2
Diretora do Serviço de Pneumologia, Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, SP, Brasil

Caso Clínico
Paciente do sexo feminino, 63 anos, natural e procedente
de São Paulo.
Procurou atendimento devido dispneia (mMRC2) em
2006, quando foi feito o diagnóstico de DPOC (GOLD 3 B), e
prescrito tratamento com beta 2 agonista de longa duração.
Ex-tabagista (CT: 12 maços/ano), cessou o uso do cigarro
há 21 anos. Antecedentes ocupacionais: escrevente de
cartório por 30 anos. Antecedentes pessoais: HAS há 10
anos em uso de losartana e hidroclorotiazida.
Em 2017 apresentou três exacerbações com necessidade
de hospitalização (julho, setembro e outubro). Durante a
internação em outubro de 2017 foi realizada broncoscopia
com lavado broncoalveolar, cuja cultura evidenciou
crescimento de Mycobacterium avium. Como não
apresentava clínica ou padrão tomográfico compatível com
infecção ativa optou-se pelo acompanhamento, conforme
diretrizes vigentes.1,2 Nesta ocasião foi solicitada dosagem
da alfa1-antitripsina que resultou 0,05mg/dL (referência –
superior a 2,64 mg/dL), feita a hipótese de deficiência e
solicitado estudo genético para confirmação de fenótipo
compatível. Passou a fazer uso regular de beta-2 agonista
de longa duração, anti-muscarínico de longa duração,
corticoide inalatórios e, posteriormente, após nova
exacerbação tratada ambulatoriamente, foi iniciada
azitromicina profilática (500mg 3x/semana).
Em abril de 2018 ocorreu nova internação devido
pneumotórax, com necessidade de drenagem torácica.
Nessa ocasião foi obtido o resultado de estudo genético,
que evidenciou a mutação Pi*ZZ. Diagnosticada com exames
de função renal e ultrassonografia de rins e vias urinárias,
doença renal crônica relacionada ao uso de antiinflamatórios não esteroides devido a dores crônicas. Como
a paciente apresentava VEF1 pré-Bd de 0,79 L (32%) (Tabela
1) ou seja no limite inferior pra indicação de tratamento de
reposição de alfa1-antitripsina e exacerbações frequentes,
optamos por este tratamento que foi iniciado em fevereiro
de 2019 (alfa1-antitripsina 1.000mg/frasco 50mL – 60 mg/

Maria Vera Castellano
maria_vera@uol.com.br
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Tabela 1. Prova de função pulmonar. Janeiro de 2019
Parâmetros
CVF(L)
VEF1(L)
VEF1/CVF

Previsto/Limite inferior
3,15/2,35
2,58/1,97

Pré BD
2,07(65%)
0,79(32%)
0,38

Pós BD
2,17(68%)
0,89(36%)
0,41

CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume expiratório forçado no 1º
segundo.

kg/peso – aplicação endovenosa semanal). Paciente
evoluindo com piora da função renal, nessa época com DRC
estágio IV (clearance de creatinina: 25ml/min). Em fevereiro
de 2021 foi internada novamente por exacerbação de DPOC
e na alta foi prescrito oxigenoterapia domiciliar prolongada.
Apresentou piora de função renal sendo iniciado tratamento
com hemodiálise em agosto de 2021. Em junho de 2022
apresentou pneumonia sendo tratada com
antibioticoterapia de amplo espectro (Piperacilina +
tazobactam).
Atualmente em acompanhamento ambulatorial em uso
de terapia tripla de longa duração, reposição semanal de
alfa1-antitripsina endovenosa, oxigenoterapia domiciliar
prolongada e em regime de hemodiálise. Em anexo
espirometria de 2022 (Tabela 2) e tomografias de tórax
(Figura 1).
Tabela 2. Prova de função pulmonar. Janeiro de 2022
Parâmetros
CVF(L)
VEF1(L)
VEF1/CVF
FEF25-75%
FEF25-75%/FVC
CV(L)

Previsto/Limite inferior
2,99/2,35
2,38/1,77
2,18/1,24
0,75/0,43
2,99/2,35

Pré BD
1,61(54%)
0,64(27%)
0,40
0,21(10%)
0,13(18%)
1,69(56%)

Pós BD
1,70(57%)
0,67(28%)
0,39
0,22(10%)
0,13(18%)
1,78(59%)

Distúrbio ventilatório obstrutivo acentuado com redução de CV e CVF
sem resposta ao broncodilatador.
BD = Broncodilatador. CVF: capacidade vital forçada; VEF1: volume
expiratório forçado no 1º segundo; FEF25-75%: Fluxo expiratório forçado
intermediário.

Distúrbio ventilatório obstrutivo acentuado com redução
de CV e CVF sem resposta ao broncodilatador.
BD = Broncodilatador. CVF: capacidade vital forçada;
VEF1 : volume expiratório forçado no 1º segundo; FEF25-75%:
Fluxo expiratório forçado intermediário.
(1) Enfisema centrolobular difuso. (2) Presença de
5

2017(1)

2018(2)

2022(3)

Figura 1 – Evolução das tomografias computadorizadas de Tórax

pneumotórax em hemitórax direito. (3) Consolidações
irregulares no lobo superior do pulmão esquerdo com
broncograma aéreo. Presença de estria fibro atelectasica
em lobo inferior direito.

Discussão
DPOC

A DPOC é importante causa de morbidade crônica e 3ª
causa de morte no mundo. 3 No caso apresentado
observamos que a paciente cessou tabagismo aos 42 anos
e iniciou com sintomas respiratórios aos 48 anos, quando
foi feito o diagnóstico de DPOC. A DPOC resulta da inalação
de gases e partículas e de fatores do hospedeiro não
totalmente elucidados até o momento como hiper
responsividade brônquica, viroses respiratórias na infância,
estado nutricional e alteração do crescimento do pulmão.4
O diagnóstico ocorre à partir da 6ª década de vida quando
se trata de DPOC relacionada ao tabagismo, e à partir da
4ª década quando a causa é a deficiência de alfa1antitripsina (DAAT). A história natural da DPOC é complexa
6

e podemos considerá-la uma síndrome resultante de vários
fatores que interagem entre si. O diagnóstico é na maioria
das vezes tardio e a evolução se relaciona ao fenótipo do
paciente, que é definido à partir dos sintomas, progressão
da doença, comorbidades, e outros. 5 Certamente o
tabagismo ativo está fortemente associado à progressão da
DPOC e pior prognóstico. Outros fatores como poluição
ambiental e queima de biomassa também tem importância
na história natural da doença.
A DPOC se caracteriza pela combinação de alterações
estruturais e inflamatórias. O diagnóstico é feito através da
história clinica, estudo funcional (espirometria) e exame
radiológico (Radiografia de tórax ou Tomografia
Computadorizada de tórax). Os pacientes são classificados
segundo o critério GOLD (VEF1, mMRC, CAT, exacerbações).
As exacerbações indicam gravidade e pior prognóstico.
A paciente teve o diagnóstico de DPOC em 2006 e em 2017
passou a apresentar exacerbações frequentes com
necessidade inclusive de hospitalizações. Neste momento
foi iniciada a profilaxia com macrolídeo para prevenção
destes episódios. Em revisão recente publicada na Cochrane
Pneumologia Paulista | Julho 2022

Database, os autores concluem que a profilaxia com
macrolídeos em pacientes com DPOC e exacerbações
frequentes prolonga o intervalo entre as mesmas e melhora
a qualidade de vida. Porém devem ser avaliados a resistência
microbiana e os efeitos colaterais decorrentes do uso
continuado de antibióticos.6
É importante compreender a história natural da DPOC e
desenvolver estratégias para melhor controle da doença em
diversos níveis: prevenção (campanhas educativas para
esclarecimento sobre tabagismo prevenindo a iniciação e
tratamento para interrupção), diagnóstico nos estágios
iniciais7, caracterização adequada do fenótipo do paciente
– inclusive observando possíveis sobreposições com outras
doenças, tratamento farmacológico e reabilitação pulmonar
para alcançar a melhor qualidade de vida e prevenir
exacerbações (vacinações anti-influenza, antipneumocócica, anti-COVID19 e anti-coqueluche).

Deficiência de alfa1-antitripsina

A alfa1-antitripsina (AAT) é uma glicoproteína produzida
principalmente pelo fígado, inibe a serina protease, a
tripsina e a elastase neutrofílica protegendo o pulmão da
degradação proteolítica da elastase. Também tem ação antiinflamatória. A deficiência de alfa1-antitripsina (DAAT) é
uma doença rara genética autossômica codominante sub
diagnosticada. A mutação ocorre no gene SERPINA 1, e mais
de 100 alelos já foram descritos. A DAAT se caracteriza pela
redução das concentrações séricas de AAT e está associada
a aumento do risco de doenças pulmonares (DPOC de início
precoce, bronquiectasias), doenças hepáticas (doença
hepática neonatal, cirrose, carcinoma hepático) e mais
raramente paniculite e vasculites. O alelo normal é o Pi*M,
as variantes deficientes mais comuns são Pi*Z e Pi*S, e os
alelos nulos expressam quantidades indetectáveis de AAT.
Nos casos homozigóticos Pi*ZZ é mais frequente a presença
de enfisema panlobular predominante em lobos inferiores,
com limitação ao fluxo aéreo e diminuição da difusão de
CO. Outros fenótipos não ZZ (MZ, MS, SZ) não apresentam
risco aumentado para enfisema em comparação com a
população normal.8,9 (Tabela 3)
A DAAT foi descrita pela primeira vez em 1963 por
Laurell e Eriksson que fizeram a associação entre a alteração
na eletroforese de proteínas séricas (ausência ou diminuição
da banda alfa) e o desenvolvimento precoce de enfisema
pulmonar.10 É uma doença subdiagnosticada e presume-se
Tabela 3 - Fenótipos e equivalentes séricos
Alelos

Fenótipo

Nível sérico

PiMM
PiZZ
Pinull
PiMZ
PiSS
PiSZ

M
Z
Null
MZ
S
SZ

Normal
Muito baixo
Ausente
Intermediário
Intermediário
Baixo

DeMeo DL. Thorax 2004;59:259–264
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Valor(mg/dL) Risco de
DPOC em
tabagistas
150-350
Geral
20-45
80-100%
0
100%
90-110
Geral
100-140
Geral
75-120
20-50%

que menos de 10% dos casos são diagnosticados. As razões
do subdiagnóstico da DAAT são o desconhecimento da
doença e a dificuldade de acesso aos exames genéticos.
Por esta razão ocorre um atraso no diagnóstico (intervalo
entre aparecimento dos sintomas e diagnóstico – 5,6 ± 8,5
anos). A maioria dos casos é diagnosticada após 50 anos. A
Organização Mundial de Saúde indica em documento de
1997 que todos os pacientes com DPOC devem ser
investigados para DAAT.11 No caso apresentado a paciente
teve a dosagem de AAT solicitada em 2017, onze anos após
o diagnóstico de DPOC.
O diagnóstico da DAAT é feito com a dosagem sérica de
AAT, seguida de fenotipagem, genotipagem,
sequenciamento gênico ou suas combinações para
detecção de mutações específicas. Atualmente temos
disponível no Brasil pelo laboratório farmaceutico Grifols
um teste de genotipagem que analisa as 14 mutações mais
prevalentes usando DNA extraído da mucosa oral (A1AT
Genotyping Test / Progenika Biopharma).12 A investigação
deve ser feita na suspeita clínica (Figura 2), em todos os
pacientes com DPOC e nos familiares dos casos índice. O
diagnóstico precoce é importante para que sejam evitadas
exposições a agentes agressores (tabagismo, ocupacional),
o que aumenta a possibilidade de evolução do enfisema
pulmonar.8,9
A DAAT ocorre principalmente em indivíduos de
ascendência europeia, sendo a prevalência estimada
conhecida em alguns países como Suécia, Inglaterra, Itália
e Espanha e em países colonizados por povos europeus
como Canadá, Estados Unidos, Austrália e Nova Zelândia.
Da mesma forma o Brasil que recebeu em várias ocasiões
imigrantes europeus (com maior relevância nos períodos
entre 1884-1933 e 1945-1959) deve ter casos de DAAT em
sua população, mas a prevalência é desconhecida. Estudos
brasileiros citados adiante, avaliaram a prevalência de DAAT
em DPOC. Russo e colaboradores realizaram estudo
transversal com 926 pacientes com DPOC de cinco Estados
localizados em diferentes regiões do país e encontraram uma
prevalência de DAAT de 2,8% e de 0,8% do genótipo
Pi*ZZ.13Em estudo realizado em hospital terciário foram
Início precoce do enfisema, panlobular
e predominando em lobos inferiores.
Casos de deficiência de AAT na família

Suspeita
diagnóstica

Doença hepática de causa desconhecida

DPOC
Paniculite de causa desconhecida
Vasculite ANCA-C positiva

Figura 2. Adaptado de ATS/ERS Statement for DAAT AJRCCM
2003;168:818–900
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encontrados entre 531 pacientes com DPOC, 27 casos de
DAAT com alelos Pi* compatíveis (0,5%), sendo 11 Pi*ZZ
(0,2%).14 Costa e colaboradores encontraram 11 casos de
Pi*ZZ entre 551 pacientes com diagnóstico de DPOC
(0,19%).15

Tratamento da DAAT

Os pacientes com DAAT e enfisema devem ser tratados
como o preconizado para DPOC de qualquer etiologia, com
o objetivo de controlar os sintomas, prevenir exacerbações,
proporcionar melhor qualidade de vida e prolongar a
sobrevida. Na DPOC associada a DAAT também devem ser
solicitados testes de função hepática, ultrassonografia
hepática, elastografia e ressonância magnética de abdome.
A prevenção da progressão do enfisema com controle da
destruição do tecido pulmonar pela elastase neutofílica só
é possível com a reposição de AAT derivada do plasma
humano, tratamento que foi licenciado pelo FDA em 1987.
A reposição é recomendada com base no efeito bioquímico,
ou seja, o aumento do nível sérico de AAT promove maior
concentração no tecido pulmonar, alcançando níveis
fisiológicos e ação protetora. A reposição de AAT deve ser
feita semanalmente em ambiente hospitalar ou em local
com equipe de saúde. É um tratamento seguro (sem relatos
de HIV ou hepatites), bem tolerado e os efeitos colaterais
descritos são de intensidade leve (cefaleia, febre, fadiga).
O tratamento de reposição de AAT está indicado para
pacientes não fumantes ou ex-fumantes com mais de 18
anos, baixo nível sérico de AAT, variante genética compatível
com DAAT e evidência de limitação ao fluxo aéreo na prova
de função pulmonar. O paciente deve ser reavaliado
periodicamente após o início do tratamento com
espirometria, DLCO e TC de tórax, se possível com avaliação
da densidade do parênquima pulmonar. Ainda não existe
um consenso sobre o valor de VEF1 para reposição de AAT.8,9
O GOLD estabelece entre 35 e 65% do previsto3, a ATS valor
de VEF1 menor que 80%9 e a Canadian Thoracic Society
(CTS) com VEF1 entre 25 e 80% do previsto16. A CTS também
preconiza que em pacientes com tratamento otimizado para
DPOC pode-se avaliar o VEF1 a cada 3 meses por 18 meses,
e considerar-se o tratamento se houver declínio acelerado
do VEF1 (perda maior que 80 mL/ano).16
A efetividade do tratamento de reposição de AAT é
comprovado em estudos que avaliaram os níveis de AAT
após reposição (bioquímica), taxas de mortalidade entre
pacientes que receberam ou não a reposição, frequência
de infecções respiratórias e exacerbações, função pulmonar,
marcadores inflamatórios e densidade pulmonar avaliada
por tomografia computadorizada. Estudos descreveram que
o aumento da AAT está associado a menos exacerbações
da DPOC. 17 Em um estudo observacional, a taxa de
exacerbações diminuiu de 3 para 5 infecções / ano antes
da terapia para 0 para 1 infecções / ano após o início da
terapia. 18,19 No caso apresentado a paciente era
hospitalizada frequentemente e após o início do tratamento
de reposição de AAT permaneceu dois anos sem
8

exacerbações e em seguida apresentou 1 episódio/ano. A
densitometria do parênquima pulmonar avaliada na TC é a
medida mais sensível para avaliar a progressão do enfisema
e os maiores estudos randomizados sobre terapia de
reposição de AAT utilizaram este parâmetro como desfecho
primário (estudos RAPID e sua extensão RAPID-OLE). No
estudo RAPID com duração de dois anos os pacientes
receberam AAT EV 60mg/Kg/semana ou placebo. Os
pacientes que receberam AAT apresentaram redução
significativa na taxa de declínio da densidade pulmonar e
na CPT. No RAPID-OLE os pacientes anteriormente com
placebo passaram a receber AAT. Estes pacientes
apresentaram menores taxas de perda de densidade
pulmonar comparadas ao período de placebo, porém sem
recuperação do que havia perdido nos anos anteriores. Os
autores concluíram nos dois estudos que o tratamento com
reposição de AAT retarda a destruição do parênquima
pulmonar.20,21
A DAAT é uma doença subdiagnosticada no mundo
inteiro. A investigação diagnóstica deve ser feita quando
houver suspeita clínica e em todos os pacientes com DPOC.
O tratamento de reposição é o único específico para a DAAT.
Em vários países a AAT é fornecida por meio de protocolos
públicos federais. Na maioria dos Estados brasileiros o
tratamento com AAT é obtido por meio de ação judicial ou
medida administrativa, com exceção do Distrito Federal, que
possui protocolo público específico.22
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