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Resumo    

 

Introdução: A deficiência de alfa 1-antitripsina (DAAT) é um distúrbio genético 

descoberto há 50 anos, com diversas implicações clínicas, que afeta 

especialmente pulmão e fígado. Esta deficiência é o fator genético mais notório, 

associado ao aumento do risco do desenvolvimento de doença pulmonar 

obstrutiva crônica em fumantes. Seu diagnóstico envolve a detecção de níveis 

séricos reduzidos e determinação genotípica. Apesar de sua importância, não 

existem dados epidemiológicos brasileiros a respeito da prevalência da  

deficiência e, ou da frequência de ocorrências dos alelos deficientes. Objetivo: 

Este estudo visa a reconhecer a DAAT, em uma população de indivíduos com 

DPOC, e a realizar a determinação dos genótipos encontrados, assim como a 

frequência alélica dos alelos envolvidos nesta doença: Materiais e Método: Trata-

se de um estudo transversal, envolvendo 1073 pacientes. Destes 926 tinham 

diagnóstico de DPOC, com relação VEF1/CVF abaixo do limite inferior do normal, 

em idade superior a 40 anos, de ambos os sexos, pertencentes a cinco estados 

brasileiros (São Paulo, Pernambuco, Goiás, Ceará e Rio Grande do Sul). 

Caracterizou-se pela dosagem de AAT em eluato de papel filtro, por nefelometria 

e, nos indivíduos identificados como possíveis deficientes, pela dosagem de AAT 

sérica. Todos aqueles com dosagem sérica de AAT < 113 mg/dL foram 

submetidos à genotipagem e, nos casos de resultados discordantes, foi realizado 

o  sequenciamento genético por PCR. Resultados: Dos pacientes incluídos no 

estudo, 85 tinham dosagem de AAT em eluato de papel filtro  ≤ 2,64 mg/dL e 24 

(2,8% do total) tinham dosagem sérica < 113 mg/dL. Os alelos encontrados neste 

subgrupo foram: Pi*Z (54,2%), Pi*M (31,3%), Pi*S (12,5%), Pi*M1 (2,1%). Para a 

população total do estudo, a estimativa da deficiência de AAT intermediária a 

grave foi 2,8% e, somente para a deficiência grave (ZZ) de AAT, a estimativa de 

prevalência foi 0,8%. Conclusão: Este é o primeiro estudo destinado a 

estabelecer a prevalência da deficiência de AAT e a frequência dos alelos 

envolvidos, em pacientes com DPOC, no Brasil. As frequências encontradas 

mostram que a deficiência de AAT está presente em pacientes com DOPC, no 

Brasil, e reforçam as diretrizes mundiais que incentivam sua pesquisa em 

indivíduos com doença pulmonar obstrutiva.  

 

 

Descritores: Deficiência alfa1-antitripsina;  Doença pulmonar obstrutiva 

crônica; epidemiologia;  alelos; frequência alélica; SERPINA1 
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Abstract 

 

Introduction: The alpha1-antitrypsin deficiency (AATD) is a genetic disorder 

discovered 50 years ago, with several clinical implications that especially affects 

lung and liver. The AATD is the most well known genetic factor associated with an 

increased risk of developing chronic obstructive pulmonary disease in smokers. 

The diagnosis involves the detection of low serum levels of AAT and genotype 

determination. Despite their importance, there is no epidemiological data regarding 

the Brazilian disease prevalence and or frequency of occurrence of deficiency 

alleles. Objective: This study aimed to recognize in a population of patients with 

COPD and AATD the determination of genotypes found so with the allele 

frequency of alleles involved in this disease. Materials and Methods: This was a 

cross-sectional study involving 1073 patients. Of these 926 had a diagnosis of 

COPD with the lower limit of normal for FEV1/FCV ratio, aged 40 years or over, of 

both sexes, from five Brazilian states (São Paulo, Pernambuco, Goiás, Ceará and 

Rio Grande do Sul). In all individuals dosage of AAT eluato filter paper was 

performed by nephelometry and in the identified possible disabled individuals 

measurement of serum AAT was conducted. All with serum AAT < 113 mg / dl 

were genotyped and in cases of disagreement genome sequencing was 

performed by PCR. Results: Of the patients included in the study, 85 patients had 

a dosage of AAT eluate DBS ≤ 2.64 mg / dL and 24 (2.8% of the total) had serum 

levels of <113 mg /dL. The alleles found in this subgroup were: Pi*Z (54.2%), Pi*M 

(31.3%), Pi*S (12.5%), Pi*M1 (2.1%). For the total study population an estimated 

intermediate to severe deficiency of AAT was 2.8% and for the severe (ZZ) AAT 

deficiency the estimated prevalence was 0.8%. Conclusion: This is the first study 

to establish the prevalence of AAT deficiency and frequency of alleles involved in 

deficiency in patients with COPD in Brazil. The frequencies found show that AAT 

deficiency is present in patients with COPD in Brazil and reinforces the worldwide 

guidelines encouragement the AAT measurement in all patients with chronic 

pulmonary obstructive disease. 

 

 

Descriptors: alpha1-antitrypsin deficiency, pulmonary disease, chronic 

obstructive;  epidemiology; alleles;  gene frequency; SERPINA1 
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A deficiência de alfa 1-antitripsina (DAAT) é uma doença genética, 

autossômica recessiva codominante que possui diversas implicações clínicas, 

mas que afeta principalmente pulmões e fígado.  O primeiro relato da doença foi 

descrito em uma mulher, no Alasca, há aproximadamente 800 anos 1 e pode ter 

contribuído para a morte de Frédéric Chopin em 1849  2.  

Esta condição foi descrita como uma entidade clínica, pela primeira vez, 

em 1963 por Laurell e Ericksson. Laurell, ao analisar amostras de proteínas 

séricas submetidas à eletroforese por migração em placa de gel de diversos 

indivíduos, observou a ausência da banda correspondente à globulina alfa-1 em 

cinco de 1.500 indivíduos. Posteriormente, Ericksson descreveu que três dos 

cinco pacientes apresentavam enfisema de início precoce aos 35, 38 e 44 anos. 

Também relatou que um deles tinha história familiar para enfisema pulmonar 3. 

Iniciou, assim, o reconhecimento da doença e de suas principais características 

clínicas: a ausência de uma proteína na região alfa-1, enfisema de início precoce 

e, principalmente, o seu envolvimento  genético. 

A partir dessa primeira descrição, avanços significativos têm sido referidos 

para o reconhecimento e a padronização no cuidado aos portadores de 

deficiência de AAT 4. Os estudos levaram ao conhecimento da estrutura da 

proteína 5, do mecanismo de ligação ao seu maior substrato, do papel da elastase 

neutrofílica 3, do mecanismo responsável por sua acumulação e lesão hepática 6,7, 

assim como a história natural da doença e suas manifestações clínicas 8. 

Embora o tabagismo seja o principal fator causal da doença pulmonar 

obstrutiva crônica (DPOC), estima-se que somente 15% a 30% dos fumantes 

desenvolvem DPOC 9-12. Tem-se explicado esta moderada prevalência por 

mecanismos genéticos e, ou ambientais que modulam os efeitos deletérios do 

tabagismo. O fator genético mais conhecido e associado ao aumento do risco de 

desenvolvimento de DPOC em fumantes é a deficiência de alfa 1-antitripsina.  

Seu diagnóstico envolve a detecção de níveis séricos reduzidos de alfa 1-

antitripsina (AAT) e sua determinação genotípica.  

A Organização Mundial de Saúde criou, em 1997, o Registro Internacional 

de Alfa 1-antitripsina com os seguintes objetivos: estabelecer uma base de dados 
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internacional com descrição demográfica dos pacientes com deficiência de AAT; 

promover pesquisa clínica para os portadores; coletar, avaliar e divulgar 

informações sobre aspectos clínicos da doença; oferecer suporte e estimular a 

prevenção da progressão da doença e seu tratamento.  

Novas técnicas para o diagnóstico da DAAT começam a permitir a 

realização de levantamentos epidemiológicos em larga escala, incluindo o estudo 

das alterações genéticas e fisiopatológicas da doença13. Estes conhecimentos 

certamente ajudarão a esclarecer não somente os determinantes do enfisema 

pulmonar (além do tabagismo e dos fatores ocupacionais), mas também as 

alterações genéticas responsáveis pela expressão da própria doença. 

 As orientações mais recentes da Organização Mundial de Saúde, 

American Thoracic Society e European Respiratory Society estabelecem 

programas de triagem para a detecção da deficiência de alfa 1-antitripsina em 

pacientes com DPOC. Esta estratégia é fundamental em países onde a 

deficiência está subdiagnosticada, como no Brasil, principalmente devido ao baixo 

índice de suspeita clínica entre os médicos 14. 

 Dois conceitos importantes para o desenvolvimento da genética, no 

começo do século XX, foram os de fenótipo e genótipo, criados pelo pesquisador 

dinamarquês Wilhelm L. Johannsen (1857 – 1912). O termo “fenótipo” (do grego 

pheno, evidente e typos, característico) é empregado para designar as 

características apresentadas por um indivíduo, sejam elas morfológicas, 

fisiológicas e comportamentais. AS características microscópicas e de natureza 

bioquímica, que necessitam de testes especiais para a sua identificação, também 

fazem parte do fenótipo. Já o termo “genótipo” (do grego genos, originar e typos, 

característica) refere-se à constituição genética do indivíduo, ou seja, aos genes 

que ele possui.  

As nomenclaturas de genótipo e fenótipo utilizados para representar as 

diferentes alterações decorrente das mutações envolvidas na deficiência AAT são 

descritas algumas vezes na literatura de maneira equivocada. Dessa forma 

optamos referir aos genótipos representando-os com as letras iniciais PI antes 
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dos alelos (ex.: PI*MZ) e aos fenótipos homozigóticos como Z e S e para os 

heterozigóticos MS, MZ e SZ. 

 

1.1. Epidemiologia 

A literatura mundial mostra que a DAAT possui uma frequência de 1 a cada 

dois mil a cinco mil indivíduos 15. Estudos por mapeamento genético indicam que 

o alelo PIZ provavelmente surgiu no Norte da Europa há 107-135 gerações (3.210 

- 4.070 anos atrás), no período neolítico. Porém, há evidências de que a 

deficiência de alfa 1-antitripsina tenha aparecido mais recentemente, há 66 

gerações (2.000 anos atrás) 16. Vários trabalhos analisaram os dados disponíveis 

sobre a distribuição geográfica da DAAT. Apesar da grande aceitação de que esta 

doença teve sua origem na população europeia, estudos recentes analisaram as 

diferenças étnico-raciais na prevalência da DAAT 13. As variantes mais comuns 

que são responsáveis pela deficiência são Z e S, com a frequência de 0,02% – 

0,03% e de 0,01% – 0,02%, respectivamente 17. 

Dois métodos indiretos foram desenvolvidos para a estimativa da 

frequência da deficiência de alfa 1-antitripsina: um é o estudo efetuado na 

população geral, o outro é o rastreio dirigido a grupo específico (em que o risco de 

identificação do déficit é maior do que o encontrado na média) 15. 

Os métodos de rastreamento dirigidos a grupos específicos são estratégias 

adotadas em estudos de identificação de casos da doença e têm por objetivo 

minimizar a presente situação do subdiagnóstico além de, principalmente, avaliar 

o impacto decorrente da doença. Estes estudos envolvem, na maioria das vezes, 

a população de indivíduos adultos com doença respiratória como a DPOC. Assim, 

os casos de DAAT que são identificados constituem a base para a formação do 

banco de registro de DAAT de vários países.  

A frequência dos genótipos envolvidos na deficiência de alfa 1-antitripsina 

nos Estados Unidos da América (EUA) pode ser observada indiretamente por um 

estudo realizado por De Serres. Este estudo estimou que na população 

americana de 281.960.128 milhões de indivíduos, 250.872 possuem o fenótipo SZ 
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e 59.047 o fenótipo Z. Calculando  a frequência dos alelos  mais envolvidos na 

gênese da DPOC o estudo mostrou  uma frequência para o alelo S 30,7 /1000 e 

para o alelo Z 14,5/1000 18 . 

Lieberman e colaboradores avaliaram 965 pacientes com DPOC, 

submetidos à dosagem de alfa 1-antitripsina. O estudo mostrou que 1,9% dos 

pacientes investigados apresentava a doença por deficiência grave de AAT 19.  

Analisar dados genéticos constitui outra forma indireta de elaborar 

inquéritos epidemiológicos. A mutação mais frequente que gera deficiência grave 

de AAT decorre de alterações no gene SERPINA1, conhecido como PI (inibidor 

de proteinase).  A mutação mais frequente que causa a deficiência AAT grave 

origina-se no alelo Z, levando a concluir que, nos EUA, 59.047 indivíduos 

possuem genótipo Pi*ZZ 18. 

Outra revisão, envolvendo 58 países, analisou 373 coortes com deficiência 

de AAT e indicou que há, no mundo, 3,4 milhões de indivíduos com fenótipos Z, 

SZ ou S 17. Além disso, com base no Registro Internacional de DAAT, Luisetti e 

Seersholm estimaram 79.456 indivíduos com os fenótipos Z e SZ no Reino Unido 

e 305.009, em oito países (Canadá, Itália, Suécia, Nova Zelândia, Austrália, 

Espanha, Alemanha e Reino Unido) 20. 

Estudos sobre prevalência e distribuição geográfica dos alelos causadores 

de deficiência na população geral podem ocorrer em amostra de indivíduos em 

número limitado ou programas de triagem de doenças neonatais. Dos trabalhos 

sobre rastreamento na população geral, os dois maiores envolveram 200.000 

récem-nascidos na Suécia e 107.038 récem-nascidos no Oregon, EUA 15,21,22.  A 

pesquisa sueca mostrou que o número de indivíduos com variante Z foi de 122 ou 

1 em 1.639 recém-nascidos 22. No estudo em Oregon, a frequência do fenótipo Z  

foi de, aproximadamente, 1 em 5.097 21.  A associação entre os estudos 

americanos mostra que a frequência é avaliada em 1 para 4.455. Se 

aplicássemos este resultado para a população dos EUA, em 2004, (294.716.000) 

estimaríamos a frequência do fenótipo Z nos EUA em 66.000 indivíduos.  
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O estudo epidemiológico denominado PLATINO (Projeto Latino-Americano 

de Investigação em Obstrução Pulmonar), delineado para o rastreamento da 

DPOC e realizado na cidade de São Paulo, verificou que 15,8% dos indivíduos 

com 40 anos, ou mais, eram portadores de DPOC, o que leva a crer que existam 

de 5 milhões a 7 milhões de pessoas com DPOC no Brasil. Outro dado importante 

é que 12,5% desses indivíduos nunca haviam fumado. É intrigante como 12,5% 

das pessoas com DOPC desenvolveram a doença se não eram fumantes. Uma 

das possibilidades é a inalação de fumaça de lenha, incomum na cidade de São 

Paulo, sem esquecer que alguns desses indivíduos são portadores de DAAT. 

Porém, não se sabe a estimativa de prevalência da DAAT nesses pacientes ou 

qual o alelo deficiente mais representativo 13,23. 

No Brasil, de Faria verificou em uma amostra de 70 pacientes com fibrose 

cística a presença de 12% de heterozigoto para os alelos S e Z ou homozigoto. 

Porém, a amostra do estudo não é representativa, considerando que incluiu 

apenas portadores de fibrose cística 24.  

A DATT é, visivelmente, uma condição subdiagnosticada. Assim, em 

resposta à recomendação da OMS, de 1996, a comunidade científica 

internacional criou o Registro Internacional de Alfa-1 (AIR) (Alpha-1 Foundation), 

que agrega os registros nacionais de vários países 25. Apesar de todo o esforço 

destinado para identificar indivíduos com DAAT, só a minoria dos casos foi 

confirmada (tabela 1). 
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Tabela 1. Comparação entre o número de casos esperados e diagnosticados com  
DATT (Pi*ZZ e Pi*SZ) 

Países 
Número de indivíduos 
 esperados com DAAT 

Número de indivíduos  
diagnosticados com DAAT 

Canadá 42.372 144 

Itália  46.068 100 

Alemanha 9.790 136 

Nova Zelândia/Austrália 33.707 93 

Espanha 86.899 90 

Suécia 6.717 181 

Reino Unido 79.456 324 

Total 305.009 1068 

Os casos esperados baseiam-se em: (Serres et al., 2002)
17

 . Os casos diagnosticados foram 
retirados do Registro Internacional Alfa 1-antitripsina (AIR). (Adaptado de Luisetti et al., 2004)  

20
. 

 

Observar a estimativa da prevalência tão aumentada deixa o seguinte 

questionamento: por que a DAAT é subdiagnosticada? Um fator indicativo desse 

problema é que menos de 10.000 indivíduos nos EUA com deficiência AAT grave 

estão recebendo tratamento específico para a doença 15. Portanto, entende-se 

que a deficiência seja subdiagnosticada pela não associação com seus sintomas  

clínicos 26.  

Estimativas realizadas no Reino Unido e em oitos países (Canadá, Itália, 

Alemanha, Nova Zelândia, Austrália, Espanha, Suécia e Reino Unido) sugerem 

que apenas 0,41% e 35%, respectivamente, dos indivíduos com fenótipo Z e SZ 

foram reconhecidos 20. 

Na tentativa de reconhecer identificar o número de visitas médicas 

atribuídas à deficiência de AAT, Stoller et al., por meio de questionários aplicados, 

avaliaram  304 pacientes com o fenótipo Z. Todos relataram um atraso médio, 

entre o primeiro sintoma (como dispneia) e o diagnóstico inicial da doença, de 7,2 

anos. Outro dado importante é que 43% desses pacientes relataram, no mínimo, 

três visitas médicas antes do diagnóstico da deficiência AAT 27. Estudos mais 

recentes avaliaram 1.020 e 1.953 pessoas e obtiveram resultados semelhantes 
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(8,3 anos e 5,6 anos, respectivamente) em relação ao tempo de identificação da 

doença 15,28,29. 

Deve-se considerar a deficiência de alfa 1-antitripsina como um distúrbio 

genético bastante comum, facilmente subdiagnosticado na prática clínica. 

 

1.2. Distribuição na população mundial da frequência alélica da 

deficiência de alfa 1-antitripsina 

Os alelos mais comuns que atingem frequências polimórficas na população 

mundial são: Pi*M, Pi*S e Pi*Z. Os alelos envolvidos na DAAT mais comuns são 

as variantes S e Z. A prevalência elevada da variante Z foi registrada nos países 

do oeste e norte europeu como Escandinávia, Holanda, Inglaterra, Dinamarca e 

nordeste da França, com uma prevalência gradualmente reduzida na direção 

norte-sul. 30 América do Norte, Austrália e Nova Zelândia apresentam frequência 

semelhante à dos países europeus, possivelmente determinada por sua 

colonização. Porém, a variante Z na população asiática e em descendentes e 

indivíduos da raça negra oriundos da África apresenta-se com menor frequência.  

No sul da Europa ocorre uma prevalência maior de Pi*S (frequência média 

de 0,0564), e observa-se um valor máximo na Península Ibérica (Espanha e 

Portugal).  A figura 1 esquematiza a distribuição geográfica da frequência alélica 

de ambas as variantes Pi*Z e Pi*S na Europa. A distribuição Pi*S difere por sua 

distribuição mais homogênea em relação à variante Pi*Z 31.  

A frequência estimada dos alelos S e Z na Espanha é de 104 em 1.000 

indivíduos para Pi*S e 17 em 1.000 indivíduos para Pi*Z. Na Espanha, a 

estimativa de prevalência de fenótipos heterozigóticos é de 1 para cada 4,4 

indivíduos 32.  
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Figura 1: Frequência dos alelos (A) PI*S e (B) PI*Z na Europa. (Retirado de Luisetti et al., 2004) 
20

. 

 

Portugal apresenta uma estimativa para as cinco classes fenotípicas dos 

alelos deficientes Z e S de 1 em 3,8 indivíduos 17,18.  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a frequência dos alelos nulos 

(alelos mutados com concentração sérica indetectável de AAT) é  de quase 6.000 

(0,017%); diferente dos alelos S e Z, os alelos nulos ocorrem em todos os grupos 

étnicos. Calcula-se que existam mais de cem variantes deficitárias da AAT 

(população mundial), porém sabe-se pouco sobre elas, considerando que 

representam 2% a 4 % das existentes 33. 

Um estudo realizado na Ilha da Madeira revelou uma das mais altas 

prevalências em relação às 36 populações estudadas em todo o mundo. Com 

base na frequência dos alelos, a prevalência para a DAAT encontrada foi de 

1/1.600 Pi*ZZ, 1/33 Pi*SS e 1/100 Pi*SZ. A prevalência encontrada para os 

portadores do alelo deficiente foi de 1/25 para Pi*MZ e 1/4 para Pi*MS 34. 

Estudo realizado no Arquipélago de Cabo Verde (noroeste da África) 

realizou a genotipagem dos alelos da AAT mais comuns responsáveis pela 

deficiência (Pi*S e Pi*Z). A mutação Pi*S em Cabo Verde apresenta uma das 

mais altas frequências (3,2%) em subsaarianos, muito semelhante à da África do 

Sul (3,3%), porém menor que nos angolanos (18,8%), namibianos (14,7%) e 

nigerianos (6,4%). Por outro lado, a mutação Pi*Z apresenta valores baixos 

(0,2%), comparada à da população na Somália (1,15%), Mali (0,98%) e Nigéria 
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(0,36%). No entanto, as populações do Congo, Camarões, Angola, Gâmbia, África 

do Sul, Moçambique e Namíbia não têm a mutação Pi*Z. A frequência de todos os 

genótipos deficientes de AAT no Arquipélago de Cabo Verde foi estimada como 

das mais altas da região subsaariana (15 por 1.000), inferior apenas à de Angola 

(54 por 1.000) e Namíbia (22 por 1.000). Estes resultados mostram a alta 

prevalência da deficiência de AAT em Cabo Verde, comparada à de outros 

subsaarianos, evidenciando uma condição que pode ser explicada pela forte 

influência genética da imigração europeia 35. 

Assim, ao analisarmos os dados epidemiológicos mundiais relativos à 

prevalência da deficiência de AAT, observamos que a DAAT pode ser uma das 

doenças genéticas mais comuns relacionada ao desenvolvimento de doença 

hepática e pulmonar. Identifica-se a presença da DAAT em várias populações de 

raça negra na África, árabes no Oriente Médio e asiáticos do centro-sul, assim 

como sua presença em indivíduos da raça branca na Europa e seus 

descendentes na América do Norte, Austrália e Nova Zelândia 18,35,36. Em 

acréscimo, os estudos evidenciam importantes diferenças étnicas raciais na 

frequência genética e na prevalência dos alelos Pi*Z e Pi*S em todo o mundo, 

demonstrando que a deficiência de AAT ultrapassou as barreiras raciais. Além 

disso, pode-se considerar a deficiência de alfa 1-antitripsina como doença comum 

hereditária com grave repercussão clínica 17. 

Ao analisar o banco de dados de uma população de 4,4 bilhões de 

pessoas, em 58 países, onde foi estimada a DAAT, De Serres verificou que 116 

milhões de indivíduos possuem os fenótipos MS e MZ e que 3,4 milhões possuem 

os seguintes fenótipos: S, SZ e Z 17. Com base na frequência dos alelos 

deficientes, bem como na prevalência dos fenótipos Z e S na população mundial, 

conclui-se que, apesar de a deficiência de AAT ser incomum, como toda doença 

genética, ela tem sido negligenciada por seu subdiagnóstico.  

1.3. Brasil e deficiência de alfa 1-antitripsina  

A imigração no Brasil deixou fortes marcas na cultura, economia e 

demografia do país. Antes de 1870, dificilmente o número de imigrantes excedia a 

duas ou três mil pessoas por ano. A imigração cresceu no final do século XIX, 
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primeiro pressionada pelo fim do tráfico internacional de escravos para o Brasil, 

depois pela expansão da economia, principalmente no período das grandes 

plantações de café no estado de São Paulo. Em busca de oportunidades, vieram 

para o Brasil os suíços que se instalaram no Rio de Janeiro (Nova Friburgo); os 

alemães, que vieram logo depois e foram para o Rio Grande do Sul (Novo 

Hamburgo, São Leopoldo, Santa Catarina, Blumenau, Joinville e Brusque); os 

eslavos, vindos da Ucrânia e Polônia, habitando o Paraná; os turcos, os árabes, 

os italianos de Veneza, Gênova, Calábria e Lombardia para São Paulo e os 

japoneses, também, para São Paulo e região Sul. Os portugueses constituem um 

dos maiores grupos de imigrantes no Brasil desde o período da independência do 

país (figuras 2 e 3). 

Durante a colonização, pessoas oriundas de outras partes do mundo 

fixaram-se no território brasileiro. Embora a presença espanhola, durante o 

período colonial, tenha sido importante em regiões específicas, ela foi 

frequentemente ignorada ou, mesmo, negada.  Os holandeses, também, 

invadiram várias partes do Brasil, com permanência mais duradoura em 

Pernambuco, principalmente em Olinda. Os franceses invadiram parte do 

território, hoje deteminado pelo Maranhão e Rio de Janeiro. Porém, apesar de 

permanecerem por pouco tempo, deixaram filhos com mulheres indígenas.   

 

Figura 2.  Imigração no Brasil no período de 1884 a 1933. Fonte: INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Brasil: 500 anos de povoamento. 
Rio de Janeiro, 2000. Apêndice: Estatísticas de 500 anos de povoamento. p. 226 
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Figura 3.  Imigração no Brasil no período de 1945 a 1959. Fonte: INSTITUTO 
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Brasil: 500 anos de povoamento. 
Rio de Janeiro, 2000. Apêndice: Estatísticas de 500 anos de povoamento. p. 226 

 

Na década de 1970, devido ao processo da descolonização portuguesa na 

África, o Brasil recebeu uma onda de imigrantes portugueses provenientes, 

principalmente, de Angola e Moçambique (ex-colônias portuguesas na África). 

Foram poucos os países que passaram por tão intensa miscigenação. Os 

portugueses trouxeram séculos de integração genética entre europeus, como 

celtas, romanos, germânicos e lusitanos. 

Em acréscimo, parte substancial dos colonizadores portugueses se 

miscigenou a índios e africanos. Portanto, pelo significativo número de imigrantes 

europeus provenientes, principalmente, de países com alta prevalência de DAAT 

cria-se a necessidade de um estudo da população brasileira que determine tanto 

a prevalência da DAAT como a frequência dos alelos deficientes.  

Em 2006 criou-se, em nosso país, a Associação Brasileira de Deficientes 

de Alfa- 1 Antitripsina (ABRADAT) cuja missão é difundir o conhecimento sobre 

DAAT e estimular o reconhecimento dos deficientes, para que possam receber 

avaliação médica adequada, associada à educação sobre a doença e seus 

mecanismos.  
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Considerando as orientações da Organização Mundial de Saúde, da 

American Thoracic Society e da European Respiratory Society foi criado o registro 

brasileiro de DAAT em 2007, sob coordenação da Sociedade Brasileira de 

Pneumologia e Tisiologia e apoio técnico e científico do Registro Espanhol de 

Deficiência de AAT. Apesar da tentativa de iniciar uma base de dados com 

informações médicas de cada caso: sintomas, capacidade respiratória e evolução 

da doença, até o momento, não há elementos disponíveis. 

Após um programa de divulgação de informações sobre DAAT pela 

ABRADAT e pelas sociedades brasileira e regionais de Pneumologia e Tisiologia, 

foram disponibilizados gratuitamente pela ABRADAT kits com papel filtro para a 

coleta de sangue de casos suspeitos (pacientes com DPOC com dosagem em 

soro de AAT menor que 80 mg/dL), requisitados por médicos de várias regiões do 

país. No período de fevereiro de 2005 a julho de 2011, foi realizada a 

genotipagem de 178 indivíduos (figura 4).  

 

 

 

 
 
Figura 4. Número de indivíduos cadastrados na ABRADAT por estados brasileiros no período de 
2005-2011 para a realização de genotipagem (dosagem sérica menor ou igual a 80 mg/dL). Banco 
de dados cedido pela ABRADAT 

 

Estados Número de indivíduos 
cadastrados por estados 

AM 2  

RO 1 

TO  1 

AP  3 

MS 2 

GO 1 

DF 31 

CE 1 

RN 4 

PE 2 

SE  6 

BA 1 

MG 30 

RJ 14 

SP 48 

SC 8 

RS 20 

PR 3 



Introdução 

 

14 
 

O resultado encontrado mostrou 145 casos (81,4%) com genótipos não 

Pi*MM, com a seguinte distribuição genotípica: 80 Pi*ZZ (55,2%), 45 Pi*MZ 

(31%), 13 Pi*SZ (8,9%) e 7 Pi*MS (4,8%) (tabela 2). 

Tabela 2. Genótipos dos DAAT por estados brasileiros no período de 2005-2011 (Banco de dados 
ABRADAT) 
 

Genótipo  Pi*MM Pi*MZ Pi*MS Pi*ZZ Pi*SS Pi*SZ 

AM - - - 1 - 1 

RO - 1 - - - - 

TO - - - 1 - - 

AP - 1 - 2 - - 

MS 1 - 1 - - - 

GO - 1 - - - - 

DF 7 10 - 11 - 3 

CE - - - 1 - - 

RN - - - 4 - - 

PE 1 - - 1 - - 

SE 2 - 1 3 - - 

BA - 1 - - - - 

MG - 8 - 19 - 3 

RJ 1 3 - 9 - 1 

SP 13 14 3 17 - 1 

SC - - - 5 - 3 

RS 8 5 2 5 - - 

PR - 1 - 1 - 1 

Total: 178 33 45 7 80 0 13 

 Informações cedidas pela ABRADAT 

 

Apesar da importância da DAAT, não existem dados epidemiológicos 

representativos para a população brasileira referentes à prevalência ou mesmo à 

frequência de ocorrência dos alelos deficientes.  
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1.4. Fisiopatologia da deficiência de alfa 1-antitripsina 

A AAT é uma glicoproteína constituída por uma cadeia de 394 aminoácidos 

e três cadeias laterais de carboidratos e pode ser considerada o protótipo da 

super família de proteínas designadas pelo acrônimo SERPIN (SERine Protease 

INhibitors ou também Pi). É codificada no gene SERPINA1, locus Pi (inibidor de 

proteinase), localizado no braço longo do cromossomo 14 (14q31-32), sintetizada 

principalmente no retículo endoplasmático rugoso dos hepatócitos e, em menor 

quantidade, nos macrófagos e no epitélio brônquico, exercendo ação inibidora das 

proteases serinas, ou seja, regular a atividade proteolítica excessiva. Sua função 

é inibir a elastase neutrofílica, tripsina e protease-3 32,37. Ela foi nomeada pela 

capacidade de inibir a tripsina, no entanto, sua ação biológica mais importante é a 

inibição da elastase neutrofílica, enzima que degrada a elastina 37.  

A AAT é o inibidor de proteases mais prevalente do soro e normalmente 

sua concentração sérica é de 120 mg/dL a 200 mg/dL, conforme determinada por 

nefelometria. A AAT encontrada no soro representa apenas 40% do total corpóreo 

da proteína. O restante encontra-se localizado no espaço extracelular, 

impregnando os tecidos corporais, como nos pulmões. Por ser uma proteína de 

fase aguda, sua concentração pode estar aumentada em situações de inflamação 

e infecção. 5 Durante o processo de inibição entre a molécula de AAT e a 

protease, ocorre a destruição de uma molécula de AAT para cada protease 

bloqueada. Sabe-se que o fígado secreta cerca de 34 mg/dL de AAT em 24 

horas, porém a produção dessa proteína pode aumentar de 2 a 5 vezes durante 

processos inflamatórios, tumorais, na gestação ou em tratamentos com 

estrogênios.  Em condições normais existe um excesso de AAT nos pulmões, 

protegendo-os da ação elastolítica da elastase neutrofílica.  

Apesar da importante atividade como antiprotease, a AAT possui 

propriedades anti-inflamatórias que não estão relacionadas diretamente com a 

inibição de proteases, incluindo o bloqueio dos efeitos pró-inflamatórios do fator 

de necrose tumoral α (TNF- α), interleucina 6 (IL-6), interleucina 8 (IL-8) e 

interleucina 1β (IL-1β ). Além das atividades mencionadas, a AAT possui nove 

radicais de metionina que funcionam como um potente agente antioxidante. 
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Assim, a AAT possui uma função primordial no organismo humano por meio de 

suas atividades anti-inflamatórias 38,39.  

A figura 5 mostra a estrutura da alfa-1antitripsina, destacando as folhas 

tridimensionais β e o centro móvel (metionina) que atua como um sítio de ligação 

para a protease alvo 40. 

 

 
 
 
 

 
Figura 5: Estrutura da proteína alfa- 1 antitripsina. (Retirado de Wood et al., 
2007) 

40
. 

 

Um ponto importante é entender que a família SERPINA possui a mesma 

base para a estrutura proteica; assim, as mutações que afetam esta estrutura 

podem resultar tanto em perda da função da proteína como em alterações que 

refletem a fisiopatologia da AAT. A nítida noção dos mecanismos envolvidos na 

ação da AAT, pelo conhecimento das alterações de sua estrutura, auxilia o 

entendimento da origem das mudanças funcionais e das variantes decorrentes 

das modificações estruturais, assim como das respectivas apresentações  

clínicas 41. 
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Conforme referido anteriormente, as SERPINAS adotam uma conformação 

metaestável composta por nove α-hélices, três folhas beta (A – C) e um centro 

reativo móvel (a metionina), que funciona como atrativo para a elastase 

neutrofílica. Este centro é formado, em média, por 20 aminoácidos, atuando como 

um pseudossubstrato para a protease alvo (figura 5). A elastase neutrofílica 

(protease) se une à AAT pela metionina, formando uma ligação éster entre a 

protease e a SERPINA. Na sequência ocorre uma alteração em sua conformação, 

que inverte o polo superior da elastase neutrofílica para o polo inferior da AAT, 

aumentando sua estabilidade  42,43. 

Em seguida, a protease é clivada contra o polo inferior da SERPINA, que 

logo altera a tríade catalítica e inativa a enzima, sendo em seguida eliminada pela 

circulação sanguínea. Este processo é suicida, isto é, ocorre à destruição das 

duas moléculas envolvidas (figura 6) 42,44. O formato e a disposição das folhas β 

da SERPINA são essenciais para a realização de sua função antiprotease; no 

entanto, mutações genéticas podem distorcer sua conformação e desestabilizar a 

proteína, permitindo a inserção de outra molécula de AAT. Este processo pode 

ocorrer repetidamente, causando à formação de polímeros, os quais ficam retidos 

no interior das células hepáticas deflagrando a doenças hepáticas 45. Portanto, 

mutações que favorecem a formação de polímeros desencadeiam doenças 

hepáticas, enquanto a redução da disponibilidade de AAT plasmática aumenta a 

suscetibilidade à doença pulmonar. 
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Figura 6: Mecanismo pelo qual a AAT realiza a inibição de 
proteases (elastase neutrofílica). Primeiramente ocorre o encaixe 
entre a AAT e a protease a partir do centro reativo (metionina), 
seguido da alteração na conformação das duas moléculas, com 
posterior inativação simultânea. (Adaptado de Carrell e Lomas, 2002) 
41

. 

 
 

A mutação do alelo Z (envolvido na deficiência) ocorre na posição 

correspondente ao aminoácido 17 (17 aminoácido proximal ao centro reativo P1). 

Esta alteração abre as folhas β, favorecendo a inserção de uma segunda 

molécula de AAT, formando um dímero (D). A perpetuação deste processo irá 

formar polímeros (P), que serão retidos no interior dos hepatócitos, perdendo a 

sua função (figura 7) 6. 

A figura 7 representa a mudança da conformação da SERPINA para uma 

forma poligênica monomérica (M*), seguida da formação de polímeros ou da 

forma estável monomérica latente (L), em que a molécula se liga na própria alça 

(loop). 46 
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Figura 7: A figura acima representa em verde as folhas β A e, em vermelho, o centro reativo. O 
esquema demonstra a formação de polímeros resultante da mutação Z (indicada pela flecha) 
em que ocorre a abertura das folhas A, favorecendo a inserção de outra molécula com a 
formação de um dímero (D). Este pode se estender a um polímero (P), ou em sua conformação 
latente (L) na qual a molécula liga-se ao próprio loop (alça). (Retirado de Lomas e Mahadeva, 
2002) 

7
. 

 

A deficiência de AAT é um distúrbio genético de herança autossômica 

recessiva codominante, caracterizada pela inexistência de uma relação de 

dominância e recessividade entre os alelos de um gene responsável por uma 

característica. No heterozigoto surge um fenótipo intermediário, ou seja, a 

expressão gênica de um único gene não é suficiente para deixar de produzir a 

quantidade mínima de proteína (AAT). O gene é considerado altamente 

polimórfico, havendo 125 mutações notificadas em base de dados publicados, 

cada um com um tipo de variação alélica 47,48. Até o momento, cerca de 30 alelos 

podem estar relacionados com alterações clínicas 49.  As variantes são 

classificadas a partir da velocidade de migração em eletroforese em gel, como F 

(fast – rápido), M (medium – médio), S (slow – lento) e Z (very slow – muito lento). 

Esta alteração encontrada na velocidade de circulação da proteína através de um 

gel ocorre em função da mudança na composição dos aminoácidos, interferindo 
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na sua carga proteica (figura 8). O fenótipo predominante é o normal PI*MM, 

presente em 94%-96% dos caucasianos 47,50. 

Os genótipos que conferem um risco aumentado para desenvolver 

enfisema pulmonar são aqueles em que os alelos deficientes ou nulos são 

combinados como homozigotos ou heterozigotos, codificando os níveis 

plasmáticos de AAT abaixo do limiar de proteção (menor do que 11mmol/l) 51. 

 

 
 
 

Figura 8: Diagnóstico de AAT em gel de focagem isoelétrica. Observe a 
migração das quatro diferentes isoformas AAT MM, MZ, MS, ZZ. (Retirado 
de Kelly et al., 2010) 

52
. 

 

Com base nos níveis séricos e função molecular da AAT, as variantes são 

classificadas em quatro grupos 13: 

 Normal (nível sérico normal, em torno de 20 mmol/l, e função normal): alelos 

M são os mais prevalentes, representando 94%-96% daqueles encontrados 

em indivíduos da raça branca. 

 Deficiente (nível sérico reduzido para menos de um terço dos valores 

normais): alelos Z (variante mais comum relacionada à doença pulmonar, 

homozigotos, com nível plasmático em torno de 5 mmol/l a 6 mmol/l); 
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variante S (mais frequente do Mediterrâneo e associada, em homozigotos, a 

níveis plasmáticos cerca de 60% do normal); e variantes mais raras (M-like 

ou S-like). 

 Nulo (nível sérico AAT indetectável): alelos QO. 

 Disfuncional (nível sérico normal, mas função reduzida): alelos F e 

Pittsburgh (entre outros). 

Em relação às variantes relacionadas à doença clínica, a mutação Z é a 

mais comum (95% dos casos) e deriva da substituição do ácido glutâmico pela 

lisina na posição 342 do gene SERPINA1 50. A alteração secundária dessa 

mutação cria um processo de polimerização das moléculas de maneira 

irreversível, promovendo o acúmulo de polímeros nos hepatócitos. Como 

consequência, apenas 15% das moléculas AAT atingem a circulação, causando a 

redução significativa do nível sérico 7. 

No caso da variante S, a valina (Val) é substituída por glutamato (Glu) na 

posição 264 (tabela 3); esta mudança diminui a concentração plasmática, pois 

substitui aminoácidos que alteram a estabilidade da estrutura proteica e causam 

seu acúmulo no retículo endoplasmático dos hepatócitos ou aumentam os 

processos de degradação intra e extracelular 51. 

Apesar da mutação S também aumentar a instabilidade e a predisposição à 

polimerização, a deposição intracelular, neste caso, é moderada (40% a 50% da 

molécula formada) 53. As variantes alélicas nulas devem ser classificadas como 

QO e não como Pi. Os alelos nulos resultam de um conjunto variado de mutações 

que incluem a substituição de aminoácidos, a deleção total ou parcial do gene ou 

a formação de códon de finalização prematuro, com síntese de proteínas 

truncadas ou com degradação de RNAm. A deleção de uma simples base no 

códon correspondente ao aminoácido triptofano (Tri) resulta na formação de um 

stop códon, determinando o fenótipo resultante de QOgranite falls 
54.  

A variante QO Hong Kong apresenta um stop códon prematuro decorrente da 

deleção de dois pares de bases, resultando em uma proteína truncada (tabela 3). 

Esta molécula, ao ficar armazenada no retículo endoplasmático, leva à ausência 

da proteína no plasma e, consequentemente, à redução de AAT no pulmão 55. 
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Tabela 3: Alelos mais frequentes relacionados à DAAT, mutações envolvidas e clínica associada
15

 

Alelo Pi Tipo de mutação Alteração celular 
Doença(s) 
associada(s) 

Alelos normais              

M (Various) Substituição (1 bp) Nenhum Normal  

Xchristchurch Glu363Lis Nenhum Normal  

Alelos deficientes    

S Glu264Val Degradação intracelular Pulmonar 

Z
a 

Glu342Lis Acúmulo intracelular Pulmonar e 
hepática 

Mmalton Deleção Phe52  ou deleção 
Fhe51  

Acúmulo intracelular Pulmonar e 
hepática 

Siiyama Ser53Phe Acúmulo intracelular Pulmonar 

Mheerlen Pro369Leu Degradação intracelular Pulmonar 

Mprocida Leu41Pro Degradação intracelular Pulmonar 

Mmineral springs
a 

Gly67Glu Degradação intracelular Pulmonar 

Alelos nulos    

Q0granites falls Tri160X (deleção) Sem  mRNA Pulmonar 

Q0ludwigshafen Ile92Asn (substituição) Sem proteína  Pulmonar e 
hepática 

Q0hongkong-1 Leu318Leufsx17 (deleção) Parada do códon no 334; 
acumulação intracelular 

Pulmonar 

Q0isola di procida Deleção 17 Kb nos éxons 2-5  Deleção de regiões de 
codificação; no mRNA 

Pulmonar 

Alelos 
disfuncionais 

   

F Arg223Cys Defeito na inibição da elastase 
neutrofílica  

Pulmonar 

Pittsburgh Met358Arg Atividade antitrombina 3 Diátese 
hemorrágica 

Mmineral springs
a
 Gly67Glu Defeito na inibição da elastase 

neutrofílica 
Pulmonar 

Z
a 

Glu342Lys Defeito na inibição da elastase 
neutrofílica 

Pulmonar e 
hepática 

a 
Características da disfunção descritas baseadas na associação da frequência, inibição da elastase 

neutrofílica e característica da deficiência. (bp = pares, mRNA = RNA mensageiro).  (Adaptado de Stoller et 
al., 2005) 

15
. 
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1.5. Doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e deficiência de 

alfa 1-antitripsina 

A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é definida como “uma 

doença evitável e tratável com alguns efeitos extrapulmonares significativos que 

podem contribuir para a gravidade em alguns pacientes. O componente pulmonar 

é caracterizado por limitação ao fluxo aéreo que não é totalmente reversível. A 

limitação ao fluxo aéreo é geralmente progressiva e associada a uma resposta 

inflamatória anormal do pulmão frente a partículas ou gases nocivos” 56. 

Estudos evidenciam que a prevalência e a mortalidade da DPOC têm 

apresentado aumento mundial e sugerem que cerca de um quarto dos adultos 

com 40 anos, ou mais, desenvolvam leve limitação ao fluxo de ar. A DPOC é, 

atualmente, a quarta causa de morte no mundo; entretanto a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) estima que ela se torne a terceira maior causa em 2030, 

atrás somente das doenças cardíacas e do acidente vascular cerebral, os quais 

apresentaram redução nos últimos anos, enquanto a DPOC duplicou durante o 

mesmo período 56,57. 

O desequilíbrio na relação funcional protease-antiprotease decorrente da 

redução dos níveis séricos de AAT ou presença de moléculas disfuncionais está 

relacionado ao desenvolvimento do enfisema pulmonar (figura 9). Uma vez que os 

mecanismos de proteção contra a ação elastolítica da elastase neutrofílica 

(glicoproteína encontrada nos grânulos azurófilos) e outras agressões estão 

reduzidos 58, existe um desequilíbrio devido à redução dos mecanismos 

protetores (AAT) e os fatores agressores (tabagismo, infecção e, ou fatores 

ocupacionais), desencadeando dano pulmonar acelerado 59. O alelo Z 

corresponde a  cerca de 95% das formas mais graves da deficiência de Pi e é o 

principal genótipo associado à destruição das paredes dos alvéolos, levando ao 

enfisema precoce 14. A capacidade da proteína AAT Z como agente antiprotease 

(inibidor da elastase neutrofílica) apresenta-se reduzida em 50% a 80% 14,60. 
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Figura 9: A presença da variante Z de AAT gera um acúmulo da proteína anormal no retículo 
endoplasmático dos hepatócitos e, consequentemente, causa doença hepática e redução dos 
níveis plasmáticos de AAT. Assim, devido a uma menor concentração e também a uma maior 
quantidade de AAT inativa, ocorre a redução da atividade antiprotease no pulmão, gerando um 
desequilíbrio protease-antiprotease que provoca enfisema precoce. (Modificado de Kelly et al., 
2010) 

52
. 

 

A mutação Z, além de promover redução dos níveis séricos e teciduais de 

AAT, apresenta ação contra a inibição da elastase neutrofílica de cerca de cinco 

vezes, contribuindo para a lesão pulmonar 61,62. Além dos efeitos deletérios 

decorrentes do tabagismo ao tecido pulmonar, o tabagismo é responsável pela 

redução da ação da molécula de AAT como antiprotease em cerca de 2.000 

vezes. Portanto, a DAAT representa o principal fator genético para o 

desenvolvimento de enfisema 61. Níveis séricos inferiores a 11 mmol/L 

(correspondentes a 50 mg/dL até 80 mg/dL) parecem ter maior risco de 

desenvolver enfisema. Paralelamente, níveis elevados parecem ser um fator 

protetor para o desenvolvimento de enfisema (Tabela 4). 

 

 
 

Redução da concentração de AAT na 
circulação. 

Acúmulo da variante Z da 
AAT no retículo 
endoplasmático dos 
hepatócitos, causando 
doença hepática. 

Redução da 
concentração de AAT 
no pulmão, causando 
uma redução da 
atividade antiprotease. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=figado&source=images&cd=&cad=rja&docid=Fof7bORUAg0KsM&tbnid=yHp7HwrH9SlNiM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.batuta.com.br%2Fcancer-de-figado%2F&ei=LUIMUa6KMpCK9gSt4IGoDg&bvm=bv.41867550,d.eWU&psig=AFQjCNFS7TAEYw3oK7McUt2FXnbz3ZqBUw&ust=1359844211390479
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Tabela 4: Características dos fenótipos de alfa 1-antitripsina, suas respectivas concentrações e 
risco de doença hepática e pulmonar 
 

Fenótipo Concentração 
sérica 
Valor mmol/l 

alfa 1-antitripsina    
Valor padrão 
mg/dL 

Risco de enfisema Risco de doença 
hepática 

M 20-53 150-350 Sem risco Sem risco 

MS 18-52 110-340 Sem risco Sem risco 

MZ 17-33 90-210 Risco possível Risco aumentado 

S 15-33 100-200 Sem risco Sem risco 

SZ 8-16 75-120 Risco aumentado (20-
50%) 

Risco aumentado 

Z 2.5-7 20-45 Alto risco (80-100%) Alto risco 

Nulo-nulo 0 0 Alto risco (100%) Sem risco 

(Modificado de Vidal et al., 2006) 
5
. 

 

1.6. Sintomas 

Aproximadamente 80% dos pacientes são identificados a partir da 

investigação de sintomas respiratórios 8. O reconhecimento precoce da deficiência 

torna-se fundamental para o manejo de pacientes com doença pulmonar, já que o 

intervalo entre o início dos sintomas e o diagnóstico é de 5,6 anos, ou mais 15,28,29.  

Os sintomas respiratórios mais prevalentes são dispneia aos esforços 

(84%), sibilância relacionada à infecção respiratória (76%), sibilância na ausência 

de infecção (65%), expectoração (50%) e tosse crônica (42%) 63. Este quadro 

semelhante ao da bronquite crônica (tosse produtiva por três meses, em dois 

anos consecutivos) ocorre, no entanto, só em 40% dos pacientes 14. 

A deficiência de AAT está associada ao desenvolvimento de doença 

pulmonar de início precoce. 59,64,65 Ela difere clinicamente da DPOC, de origem 

tabagística, já que esta apresenta início tardio (em média, na sexta ou sétima 

década de vida), além de ser desproporcional à carga tabagística 8,59.  Aos 40 

anos, 60% dos portadores do fenótipo Z não tabagistas desenvolvem sintomas. 
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Após outros dez anos, 90% desses pacientes terão manifestações respiratórias. 

Nos pacientes tabagistas, os sintomas surgem antes, em torno de dez anos mais 

cedo5. Quando presentes, as bronquiectasias são do tipo cilíndrica ou sacular e 

predominam nos lobos com maior grau de enfisema. Sua prevalência nos  

indivíduos com deficiência de AAT é de 26%66,67. 

Em relação à doença hepática, a deficiência de AAT está associada à 

colestase neonatal e à cirrose de desenvolvimento precoce que pode progredir 

para carcinoma hepatocelular 68-70. Paniculite e as vasculites relacionadas aos 

anticorpos anticitoplasma de neutrófilos estão descritas como possivelmente 

associadas à deficiência de AAT 8. 

 

1.7. Diagnóstico  

O diagnóstico da deficiência de AAT, além do reconhecimento das 

manifestações clínicas, baseia-se na identificação das alterações laboratoriais 

correspondentes. Nos pacientes com alterações clínicas sugestivas de deficiência 

de AAT, como enfisema de início precoce, história familiar de enfisema e doença 

hepática sem causa definida, enfisema na ausência de exposição de fatores de 

risco conhecidos (tabagismo, fatores ocupacionais), enfisema predominantemente 

basal, adultos com bronquiectasias sem causa conhecida, é de fundamental 

importância a realização da quantificação dos níveis séricos de AAT, seguida da 

fenotipagem ou PCR (Polymerase Chain Reaction) para a detecção dos alelos S 

e Z e, em casos discordantes entre dosagem plasmática baixa e ausência da 

detecção dos alelos S e ou Z, a realização do sequenciamento genético 14. 

Os testes quantitativos comercialmente disponíveis são os que empregam 

imunodifusão radial ou nefelometria 71. Os valores normais variam de acordo com 

o método empregado (Tabela 5) 71-73. 
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Tabela 5 – Métodos de determinação dos níveis séricos de alfa 1-antitripsina, valores normais e 
os valores considerados protetores 
 

Método                                    Valores normais Limiar protetor 

Imunodifusão radial 150/200 – 350/400 mg/dL 80 mg/dL 

Nefelometria 83/120 – 200 /220 mg/dL 50 mg/dL;11mmol/L 

(Retirado de  American Thoracic Society e European Respiratory Society, 2003)
14

.  

 

Ainda que diferentes concentrações séricas de AAT possam sugerir 

determinados fenótipos, a evidência de níveis séricos reduzidos ou ausentes de 

AAT deve ser seguida por estudo de fenotipagem para identificação das variantes 

e confirmação do diagnóstico 50. Atualmente, no Brasil e em outros países, 

existem programas que oferecem métodos simples para determinação fenotípica 

por meio de coleta de gotas de sangue em papel filtro seco (DBS), que pode ser 

enviado por correio a um laboratório de referência. Estudos têm demonstrado que 

a determinação do fenótipo a partir de gotas de sangue em papel filtro seco é 

factível por ser simples e de baixo custo 50. 

O diagnóstico de deficiência de AAT, portanto, é confirmado quando níveis 

séricos reduzidos são encontrados concomitantemente com um fenótipo 

sabidamente relacionado à doença. Caso exista discrepância entre os níveis 

séricos de AAT e o fenótipo identificado, promove-se a realização do 

sequenciamento genético por PCR para identificar variantes raras e ou alelos 

nulos 5. 

 



 

 

2. Justificativa para a pesquisa  
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A DPOC é definida como obstrução lenta e progressiva do fluxo de ar 

devido à perda da elasticidade e destruição do parênquima pulmonar e obstrução 

das vias aéreas periféricas 74. Apesar de o tabagismo ser o principal fator causal 

da obstrução ao fluxo de ar, estima-se que somente 15% a 30% dos fumantes 

desenvolvam DPOC 9,11. Assim, torna-se evidente que, apesar da clara 

associação entre tabagismo e DOPC, existe uma significativa variação dos efeitos 

do tabagismo sobre cada indivíduo 75. 

Estudos epidemiológicos mostram que fatores genéticos podem aumentar 

o impacto do tabagismo sobre o pulmão, determinando maior taxa de 

deterioração da função pulmonar e, principalmente, da gravidade da doença. A 

deficiência de AAT é o principal fator genético envolvido na gênese da DPOC e 

está associada à instalação do enfisema precoce, principalmente em tabagistas. 

Nestes casos, os alelos mutantes mais envolvidos na deficiência de AAT grave 

são Z e S.  

Lieberman analisou 965 pacientes com DPOC, em Los Angeles (EUA), e 

observou a presença da deficiência grave de AAT (fenótipo Z) em 2% nessa 

população 19. Um estudo  estimou na Espanha uma frequência de 104/1000 e 

17/1000 para os alelos S e Z, respectivamente 32 . Blanco mostrou uma 

frequência para os fenótipos heterozigotos de 1/4,4 indivíduos, para este mesmo 

país. Também, estimou a frequência dos principais fenótipos deficientes e 

encontrou a seguinte distribuição: fenótipo MS (1/5), fenótipo MZ (1/33), fenótipo 

S (1/92), fenótipo SZ (1/278) e fenótipo Z (1/3344) 5  

Outra revisão, contendo 373 coortes com deficiência de AAT e envolvendo 

58 países, estimou que em todo o mundo 3,4 milhões de indivíduos tenham os 

fenótipos Z, SZ ou S 17. Em acréscimo, com base no Registro Internacional de 

DAAT, Luisetti e Seersholm avaliaram que 79.456 indivíduos tenham os fenótipos 

Z e SZ no Reino Unido e 305.009 em oito países (Canadá, Itália, Holanda, Nova 

Zelândia, Austrália, Espanha e Reino Unido) 20. 

Embora o diagnóstico da DAAT seja relativamente simples, pela 

identificação dos níveis séricos reduzidos, seguida de determinação fenotípica, os 

estudos mundiais mostram que a DAAT está subdiagnosticada e que existe um 



Justificativa 

 

30 
 

atraso estimado em 5,6 anos para o diagnóstico 28 após a primeira procura por 

assistência médica. Apesar das orientações da OMS e da ERS/ATS sobre a 

importância do rastreamento da DAAT em indivíduos com DOPC, não existem 

medidas padronizadas de identificação da doença pelo SUS e Sistema 

Suplementar de Saúde no Brasil.  

Considerando a forte miscigenação da população brasileira pelo grande 

número de imigrantes que vieram para o Brasil, principalmente de países 

europeus que possuem a alta frequência dos alelos envolvidos em alterações 

pulmonares precoces, é evidente o subdiagnóstico desta doença na população 

brasileira, principalmente, nos indivíduos portadores de DPOC.  Apesar da 

estimativa de 5 milhões a 7 milhões de pacientes com DPOC no Brasil, segundo o 

Estudo Platino, 23 a prevalência da DAAT, assim como a frequência alélica, é 

desconhecida nesta população. 

 

 

 

 

 



 

 

3. Hipótese  
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Considerando a ampla miscigenação da população brasileira causada pelo 

número de imigrantes provenientes, principalmente, de países europeus com alta 

frequência de alelos Z e S, nossa percepção é que este envolvimento na 

deficiência de AAT em indivíduos com DPOC seja semelhante no Brasil. 

  

  

 



 

 

4. Objetivos 
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Objetivo primário: 

 Determinar a frequência dos alelos mais envolvidos na deficiência de 

AAT em uma população de indivíduos com DOPC a partir da 

genotipagem e do sequenciamento genético. 

 

Objetivos secundários: 

 Reconhecer os indivíduos com provável deficiência de AAT por meio 

da dosagem de AAT em eluato de papel filtro, seguido da dosagem 

sérica para a confirmação. 

 Estimar em uma população com DPOC a deficiência decorrente do 

genótipo Pi*ZZ. 

 

 



 

 

5. Métodos 
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5.1 Aspectos éticos 

Este estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de Medicina (CEP 

0633/10), assim como por todos os Comitês de Ética em Pesquisa de cada centro 

participante (anexos I, II, III, IV, V e VI). Antes da inclusão no estudo, todos os 

pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(individualizado para cada centro com o nome, endereço, contatos telefônicos do 

pesquisador responsável, assim como endereço e telefone do CEP de cada 

serviço envolvido), conforme normas da Resolução 196/96 do Ministério da Saúde 

(anexo VII e VIII).  

A todo indivíduo incluído no estudo foi garantido: 

1- Esclarecimento completo sobre o estudo e seus objetivos. 

2- Esclarecimento sobre os exames realizados, métodos de coleta, bem como 

seus danos. 

3- Garantia de acesso, em qualquer momento do estudo, aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa. 

4- Direito à confidencialidade dos dados obtidos. 

5- Esclarecimento sobre despesas e compensações (não ocorreram 

despesas nem vantagens financeiras aos participantes do estudo). 

6- Compromisso dos pesquisadores em utilizar os dados e material coletado 

somente para fins de pesquisa acadêmica. 

7- Todos os questionários e os resultados de exames laboratoriais estão 

armazenados em local apropriado (arquivo morto), onde permanecerão por 

um período de cinco anos, conforme as normas do Comitê de Ética e 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo/Escola Paulista de 

Medicina. 
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5.2 Amostra avaliada 

 

Do período de julho de 2011 a agosto de 2012 foram avaliados 1.073 

pacientes com diagnóstico de DPOC, seguidos em Ambulatórios de DPOC dos 

seis centros participantes. Este grupo foi composto por 307 pacientes do Centro 

de Reabilitação Pulmonar Lar Escola São Francisco e Setor de Função Pulmonar 

e Fisiologia Clínica do exercício (SEFICE) da Universidade Federal de São Paulo: 

130 pacientes do Serviço de Doenças do Aparelho Respiratório (DAR) do Hospital 

do Servidor Público Estadual - IAMSPE, 164 pacientes do Serviço de 

Pneumologia da PUCRS - Porto Alegre, 172 pacientes do Hospital Otávio de 

Freitas – Recife, 200 pacientes do Serviço de Pneumologia do Hospital de 

Messejana - Fortaleza e 100 pacientes do Serviço de Pneumologia do Hospital 

Geral de Goiânia.   

Todos os indivíduos incluídos contemplaram os seguintes critérios: 

Critérios de inclusão: 

 Pacientes de ambos os gêneros.  

 Idade igual ou superior a 40 anos. 

 Portadores de DPOC (com base na história clínica e espirometria, 

mostrando uma relação VEF1/CVF em % do previsto pós-broncodilatador 

menor que o limite inferior da normalidade.  

 Doença pulmonar estável por, pelo menos, quatro semanas, de acordo 

com os critérios descritos por Cazzola e colaboradores 76. 

 

Critérios de exclusão: 

 Qualquer condição clínica não pulmonar que pudesse elevar a 

concentração sérica de alfa 1-antitripsina. 

 Pacientes com diagnóstico prévio de deficiência de alfa 1-antitripsina.  

 Pacientes com associação do diagnóstico clínico de asma. 

 Parentes (filhos, irmãos, sobrinhos, primos) que foram convocados e 

diagnosticados a partir do caso índice. 
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5.3 Delineamento do estudo 

Este foi um estudo transversal, envolvendo 1073 indivíduos  pertencentes a 

cinco estados brasileiros. Destes 926 pacientes tinham diagnóstico de DPOC, 

com uma relação VEF1/CVF abaixo do limite inferior da normalidade. Todos foram 

submetidos à coleta de sangue para dosagem de AAT em eluato de papel filtro.  

Os pacientes com dosagem baixa em eluato realizaram a dosagem sérica para 

confirmação e os considerados como deficientes foram submetidos à 

genotipagem. O estudo foi dividido em quatro fases:  

Primeira fase - Validação do método em papel filtro: composta por 192 

pacientes que preencheram os critérios de elegibilidade, os quais foram 

submetidos à coleta de sangue total por veia cubital em um tubo de EDTA para 

análise sérica de AAT e análise do gotejamento do sangue periférico sobre um 

papel filtro específico, coletado por uma picadura na região distal de um dos 

dedos da mão. A partir desta fase foi definido o ponto de corte (≤ 2,64 mg/dL) em 

eluato de papel filtro utilizado na segunda fase para o reconhecimento dos 

possíveis deficientes de AAT e que foram incluídos na terceira fase. 

Segunda fase – Identificação dos possíveis deficientes: Nesta fase 734 

pacientes dos 926 incluídos no estudo, que não participaram da primeira fase, 

realizaram dosagem em eluato de papel filtro para AAT.  

Terceira fase – Dosagem sérica de todos os indivíduos considerados 

possíveis deficientes de AAT pela dosagem de AAT em eluato de papel filtro: 

foram reconvocados todos os indivíduos cuja medida em papel filtro evidenciou 

como possíveis DAAT e foi realizada a dosagem no soro (padrão-ouro) de todos 

os indivíduos com dosagem em eluato de papel filtro ≤ 2,64 mg/dL (maior valor do 

intervalo de confiança do ponto de corte, minimizando a chance de deixar de 

reconhecer um individuo deficiente).  

Quarta fase – Reconhecimento genotípico: realização da genotipagem; em 

casos discordantes entre dosagem sérica e genótipo foi realizado o 

sequenciamento genético em todos os indivíduos com dosagem sérica menor que 
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113 mg/dL. Nesta fase foi realizado o sequenciamento genético para dois 

pacientes que faleceram e que não realizaram a dosagem sérica para a AAT. 

Os indivíduos do estudo responderam a cinco questionários:  Questionário 

de Avaliação Clínica do Ambulatório do Centro de Reabilitação Pulmonar Unifesp 

(anexo IX), Chronic Obstructive Pulmonary Disease Assessment Test (CAT) 

(anexo X), Modified Medical Research Council (MMRC) Dyspnea Scale (anexo 

IX), Critérios de Classificação Econômica Brasil 2008 (anexo XI) e Questionário 

de Atividade Física Desenvolvido no Centro de Reabilitação Pulmonar da Unifesp, 

para detalhada caracterização da amostra (anexo XII).   

Os questionários preenchidos e as amostras biológicas (séricas e em papel 

filtro) foram transportados pela LCT Transportadora que seguiu rigorosamente as 

regras da IATA (International Air Transport Association), a qual regula o transporte 

internacional de material biológico. Durante o transporte das amostras biológicas 

foi realizado um controle rigoroso de temperatura, mantendo as amostras à 

temperatura de –20 Co. As amostras foram enviadas das cidades participantes 

para o Centro de Diagnóstico Brasil, localizado na Rua Marselhesa, número 500, 

em São Paulo-SP, onde foram armazenadas a –20 Co para posterior análise 

(dosagem sérica de AAT, dosagem em papel filtro de AAT, genotipagem e 

sequenciamento genético).  

Os questionários foram enviados para o Centro de Reabilitação Pulmonar 

da Unifesp, localizado na Rua dos Açores, número 310, em São Paulo-SP, para 

verificação dos dados, seguido da digitação em duplicata e confecção do banco 

de dados.  

 

5.4 Espirometria 

Todos os indivíduos incluídos neste estudo, independentemente da fase, 

possuíam espirometrias prévias. Caso o paciente não tivesse uma espirometria 

há menos de um ano, foi realizada uma nova. Esse exame seguiu as normas da 

ERS e foi realizado pré e 15 minutos pós-administração de broncodilatador 

(salbutamol 400 mcg) 77. 
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Caso os pacientes tivessem feito uso de broncodilatadores, fumado, 

ingerido café, chá ou outra substância com capacidade de exercer ação 

broncodilatadora no dia do exame, a espirometria seria agendada para outro dia. 

Os valores de referência para o cálculo do percentual do previsto foram baseados 

nas equações NHANES 78. 

Para a realização das manobras foi utilizado o espirômetro portátil, da 

marca Easy One® na Unifesp, MultiSpiro® em Goiânia, KoKo®  nos centros da 

PUC-RS e Hospital do Servidor Público Estadual, Microloop® , Viasys®  no centro 

de Recife e  Easy One® no centro de Messejana, em Fortaleza. Todos os centros 

utilizaram critérios de aceitabilidade e reprodutibilidade padronizados, seguindo as 

orientações da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. 

Todos os indivíduos com relação VEF1/CVF em porcentagem do previsto 

pós-broncodilatador maior que o limite inferior da normalidade foram excluídos do 

estudo. 

 

5.5 Primeira fase: validação do método em papel filtro 

5.5.1 Coleta das amostras de sangue 

Foram contactados 240 pacientes ao longo desta fase do estudo. No 

entanto, somente 192 pacientes preenchiam os critérios de elegibilidade. Dos 48 

indivíduos excluídos, 17 estavam exacerbados, 18 não preencheram os critérios 

espirométricos, 5 tinham resposta ao broncodilatador e história compatível com 

asma, 3 tinham bronquiectasia, 2, sarcoidose pulmonar, 2 apresentaram história 

de câncer de pulmão e 1,  tuberculose pulmonar. 

Os pacientes foram submetidos à coleta de sangue na sala de enfermagem 

do Centro de Reabilitação Pulmonar da Unifesp, respeitando todas as normas 

padronizadas e exigidas pelo Hospital São Paulo para a manipulação de material 

biológico. Os materiais utilizados permaneceram lacrados e estéreis até o 

momento da coleta. Foi realizada uma punção venosa periférica em um dos 

membros superiores, obtendo-se 4 ml de sangue venoso, que foi transferido para 

um tubo de EDTA, o qual foi mantido em ar ambiente durante 30 minutos e, 
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posteriormente, centrifugado durante 10 minutos com a rotação de 3.200 rpm. 

Após esse procedimento, o plasma foi transferido para um tubo de plástico de 2,0 

ml, da marca Eppendorf®, através de uma pipeta estéril e, subsequentemente, 

congelado a -20ºC.  

Para a coleta do sangue em papel filtro (Whatman 903TM), foi realizada 

uma picadura na região distal de um dos dedos da mão, por meio de uma lanceta 

estéril, com gotejamento do sangue sobre o cartão de papel filtro específico, 

completando totalmente os cinco círculos do cartão. Observou-se, 

criteriosamente, se o sangue havia ultrapassado o verso do cartão. Após o 

procedimento, o papel filtro foi seco em ar ambiente durante 12 horas e guardado 

dentro de um envelope de conservação da amostra, protegendo a mesma contra 

umidade e luminosidade. O papel filtro foi congelado à temperatura de -20ºC, até 

o momento de sua análise.  

5.5.2 Análise das amostras de sangue (sérica e em papel filtro) 

As amostras de sangue foram analisadas no equipamento Siemens BNII no 

Centro de Diagnóstico Brasil, em julho de 2012. Os ensaios foram realizados por 

um bioquímico responsável (Afip), com minha ajuda e a de uma coautora do 

estudo (Laura Zillmer), além do acompanhamento da assistência técnica da 

SIEMENS.  

5.5.3 Preparação das amostras séricas e em papel filtro para análise 

As amostras séricas foram transferidas para tubos de acrílico de 4 ml 

através de uma pipeta estéril e centrifugadas durante 30 minutos com a rotação 

de 3.200 rpm (figura 10). 
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Figura 10: A - Centrífuga automática com controle de temperatura; B - Amostras séricas  
centrifugadas prontas para  análise do BNII Siemens. 

 

O papel filtro foi descongelado e preparado sobre uma bancada 

previamente higienizada. Os cartões foram perfurados em um diâmetro de 6 mm 

com uma caneta específica da marca Harris uni-core 6.00 ®. Os círculos de papel 

filtro obtidos foram colocados em tubos da marca Eppendorf®, aos quais foram 

adicionados 200 µL de soro fisiológico. O tubo contendo essa solução 

permaneceu por 12 horas a 4ºC, durante a noite que antecedeu sua análise, 

como descrito em protocolos anteriores. No dia posterior, a solução foi pipetada 

para outro recipiente, eliminado-se o papel filtro e, subsequentemente, foi 

centrifugada durante 30 minutos à rotação de 3.200 rpm, formando, assim, o 

eluato da amostra (figuras 11 e 12). 
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Figura 11: Imagem ilustrativa com o passo a passo dos procedimentos realizados para análise 
do sangue em papel filtro, desde a coleta do sangue até sua análise no equipamento da 
SIEMENS BNII.  
 
 

 

Figura 12: A: Material para coleta de sangue - Papel filtro, envelope para armazenamento, tubo 
com EDTA ; B: Papel filtro corretamente preenchido e os círculos de 6 mm realizados para retirar 
o material para preparação do eluato utilizado para; C: Verso do papel de filtro mostrando a 
técnica correta de coleta; D: Círculo de papel filtro em tubos da marca Eppendorf

®
 eluído em 200 

µL de soro fisiológico; E: Racks para armazenamento dos  Eppendorf por 12 horas a 4
0
 C; F: 

Transferência da solução do Eppendorf
®
 para outro recipiente com auxílio de uma pipeta 

semiautomática; G: Eppendorf
®
 com o papel filtro após transferência da solução; H: Eluato antes 

de ser centrifugado; I: Racks com os eluatos, aguardando para serem centrifugados; J: 
Centrífuga automatizada com controle de temperatura; L: Eluatos centrifugados e prontos para 
serem analisados; M: Eluatos no equipamento BNII Siemens, aguardando análise. 

 

5.5.4 Calibração do equipamento 

Inicialmente o equipamento foi calibrado, obtendo curvas de calibração, de 

acordo com o lote dos reagentes utilizados para análise das amostras.  

As curvas de calibração foram realizadas pelo padrão da SIEMENS SL de 

proteína N (Nefelometria) para a determinação da alfa 1-antitripsina para o 

equipamento BNII. Esse padrão de proteína é um soro humano estabilizado 

líquido e conservado com azida de sódio < 0,1%. O reagente é fornecido pronto 

para o seu uso. O mesmo foi mantido refrigerado entre 2°C e 8ºC até a sua 

abertura e, posteriormente, mantido hermeticamente fechado e refrigerado na 

mesma temperatura por, até, 14 dias.  
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As curvas de calibração foram testadas com diferentes diluições: 1:160; 

1:80; 1:40; 1:20; 1:10; 1:5. A margem de desvio da proteína padrão (standard) e o 

valor obtido foram aceitos entre uma variação de + 5 a - 5. As curvas realizadas 

durante a análise das amostras estão em anexo (Anexo XIII e XIV).  

 

5.5.5 Controles diários 

Foram realizados controles diários com o padrão da SIEMENS SL em 

diferentes concentrações de AAT (figura 13A). As concentrações foram 

classificadas, de acordo com o fabricante, em:  

 Baixo (Low) – 101,0 mg/dL; 

 Médio (Medium) – 159,0 mg/dL; 

 Alto (High) – 231,0 mg/dL. 

Os controles foram realizados para garantir rigor e precisão da análise da 

proteína de AAT. Todos os controles da proteína são soros humanos líquidos 

estabilizados e conservados com azida de sódio < 0,1%. Os mesmos foram 

mantidos refrigerados entre 2°C e 8ºC até a sua abertura e, posteriormente, 

mantidos hermeticamente fechados e refrigerados na mesma temperatura por, 

até, 14 dias. 

 

Figura 13: A: Controles diários SL SIEMENS L= baixo, M= médio e H= alto. B: Reagentes 
antissoro N para AAT da SIEMENS 
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Antes da utilização, os controles tiveram sua temperatura estabilizada entre 

15°C e 25ºC. Os controles baixo, médio e alto foram processados e avaliados da 

mesma maneira que as amostras dos pacientes. Segundo orientação prévia da 

SIEMENS, foi considerado um intervalo de confiança de +15% a -15% entre os 

valores reais dos controles e os obtidos pelo equipamento. Os anexos XV, XVI, 

XVII e XVIII mostram os controles realizados diariamente no momento das 

dosagens das amostras deste estudo.  

 

5.5.6 Técnica da análise da concentração de AAT  

Inicialmente realizou-se a higienização das tubulações com uma solução 

de H2O com aditivo de 100 ml específico para o equipamento BN II. Entre os 

ensaios das amostras, o equipamento realizou uma higienização automática com 

a solução descrita acima.  

O reagente utilizado para o ensaio foi o antissoro N para AAT da SIEMENS 

para o equipamento BN II (figura 13B). Esse é um reagente para diagnóstico in 

vitro, usado para a determinação quantitativa da AAT sérica por meio de 

imunonefelometria. O antissoro N é um soro animal líquido produzido por 

imunização de coelhos com a α1-antitripsina humana altamente purificada. A 

concentração de anticorpos ativos é < 2,4 g, sendo conservado com azida de 

sódio < 0,1%. Esse reagente se encontra pronto para o uso e não requer qualquer 

preparação adicional. O reagente é mantido refrigerado entre 2°C e 8ºC até sua 

abertura e, posteriormente, mantido hermeticamente fechado e refrigerado na 

mesma temperatura por, até, três dias, evitando qualquer tipo de contaminação. 

As amostras foram colocadas em tubos de acrílico de 5 ml, como descrito 

acima. Controles diários foram realizados tanto para o protocolo para plasma 

1:20, quanto para o papel filtro,  em que não existe diluição, sendo 1:1. 

As amostras séricas diluídas foram medidas até quatro horas após sua 

preparação, enquanto as amostras de papel filtro foram analisadas em um 

intervalo de 12 h a 20 horas (incluindo a diluição de 12 horas durante a noite da 

amostra). 
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O processo de dosagem da AAT sérica foi realizado em duas fases. Na 

primeira, 20µL da amostra foram coletados por uma probe (seringa que realiza o 

transporte das amostras) e, posteriormente, injetados sobre placas brancas 

chamadas de poços de pré-diluição. Nessa fase, 80 µL de solução tampão 

(composição: solução de glicol de polietileno e cloreto de sódio 11.6 g/l em 

tampão fosfato 0,05 mol/l) foram adicionados aos 20 µL da amostra, com a probe 

funcionando como um misturador para homogeneizar as soluções. Após a 

primeira fase, a probe transferiu a solução para as cuvetas, onde ocorreu a 

segunda etapa do ensaio. Nas cuvetas foram adicionados mais 80 µL de solução 

tampão e outros 40 µL do reagente da amostra. Em seguida as amostras foram 

mantidas à temperatura de 37ºC, simulando a temperatura corpórea, ocorrendo a 

reação do complexo entre o antígeno e o anticorpo. As proteínas contidas no 

plasma humano formaram, então, complexos imunitários em uma reação 

imunoquímica com anticorpos específicos, realizando uma ligação antígeno-

anticorpo. Após essa ligação, uma fonte de luz intensa foi transmitida e os 

complexos imunitários refletiram a luz que, por sua vez, foi captada por um 

fotômetro localizado no equipamento. A intensidade da luz dispersada foi 

proporcional à concentração da proteína presente na amostra. O resultado foi, 

então, comparado com um padrão de concentração conhecido, previamente 

obtido pela calibração com o padrão SL de proteína N.   

As amostras de papel filtro passaram pelas mesmas etapas, porém não foi 

realizada a primeira fase, correspondente à diluição. Nesse ensaio não houve a 

realização da diluição, uma vez que as amostras tinham sido pré-diluídas e a 

quantidade de amostra presente foi relativamente menor. O processo ocorreu 

diretamente nas cuvetas, onde foram adicionados 20 µL da amostra, juntamente 

aos 40 µL do reagente antissoro N para AAT. As reações aconteceram sob a 

mesma temperatura, 37ºC, baseadas no mesmo princípio da imunonefelometria, 

como descrito anteriormente.  

O ponto de corte de 100 mg/dL para o reconhecimento da provável 

deficiência  AAT no soro foi utilizado na primeira fase do estudo, considerando um 

trabalho conduzido por Simsek que avaliou este ponto de corte e encontrou uma  

sensibilidade de 88%, especificidade de 87% e valor preditivo negativo de 99%, 
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quando o comparou com a fenotipagem para reconhecimento dos alelos mutantes 

envolvidos na deficiência 79. 

A partir do teste de coeficiente de bootstrap, foram comparados os valores 

encontrados para dosagem sérica (padrão-ouro) e os valores obtidos no eluato do 

papel filtro. Foi determinado o ponto de corte para o eluato de 2,02   com um 

intervalo de confiança de 97% (1,45 - 2,64). Valores abaixo do ponto de corte  

indicam a possibilidade de o paciente possuir a DAAT. Por outro lado, valores 

acima indicam a probabilidade de o paciente não possuir a deficiência. Ao levar 

em consideração o impacto que causaria um diagnóstico falso negativo, foi 

utilizado como ponto de corte o máximo valor do intervalo de confiança, 2,64 

mg/dL, para aumentar a probabilidade de que a maior parte dos pacientes com 

deficiência fossem incluídos 80. 

 

5.6 Segunda fase: identificação dos possíveis deficientes de AAT 

A segunda fase foi caracterizada pela dosagem de AAT em papel filtro dos 

indivíduos que não participaram da primeira. Foram incluídos 734 pacientes dos 

centros participantes (Unifesp, Hospital do Servidor Público Estadual em São 

Paulo, Recife, Porto Alegre, Fortaleza e Goiânia), respeitando os critérios de 

inclusão e exclusão utilizados no momento de validação do método em papel 

filtro. Nesta etapa os indivíduos seguiram, rigorosamente, a sequência 

determinada pelo protocolo do estudo. Os pacientes do Centro da Unifesp que 

participaram dessa etapa foram apenas os que não realizaram a dosagem de 

AAT na primeira fase. Todo paciente com dosagem em eluato de papel filtro com 

dosagem igual ou menor de 2,64 mg/dL foi considerado possível deficiente de 

AAT e reconvocado para a terceira etapa,   para realizar a dosagem sérica de 

AAT (figura 14). 

O método, equipamentos e reagentes usados para dosagem de AAT 

seguiram, rigorosamente, os mesmos critérios utilizados na fase anterior.  
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5.7 Terceira fase: dosagem sérica dos possíveis deficientes de AAT 

Nesta fase foram reconvocados todos os indivíduos com dosagem em 

papel filtro menor ou igual a 2,64 mg/dL para realização de dosagem sérica de 

AAT. Por meio de contato telefônico ou telegrama, os pacientes foram localizados 

e solicitados a comparecerem ao Ambulatório de DPOC de seu centro, para 

esclarecimentos sobre o resultado do exame e assinatura do novo termo de 

consentimento livre e esclarecido. Ao final, foram encaminhados aos laboratórios 

de referência local para a dosagem sérica de AAT por nefelometria em mg/dL no 

equipamento Siemens BNII. Os laboratórios de apoio (laboratórios localizados na 

cidade do centro participante) foram selecionados pelo controle de qualidade de 

seus serviços e, principalmente, por utilizarem a mesma técnica para dosagem 

sérica de AAT usada na primeira fase do estudo em São Paulo. Durante a coleta 

de sangue desta etapa, os pacientes colheram novas amostras de sangue em 

papel filtro para a realização de genotipagem caso apresentassem deficiência de 

AAT sérica. Esta nova coleta permitiu a aquisição de amostras de sangue mais 

novas e destinadas somente para a realização da genotipagem. Todas as 

amostras em papel filtro foram coletadas pela mesma técnica descrita na primeira 

fase.  

 

5.8 Quarta fase: reconhecimento genotípico 

Todos os pacientes com dosagem sérica menor a 113 mg/dL 81,82 

(determinada na terceira fase) foram submetidos à realização da genotipagem 

para confirmação diagnóstica e determinação alélica. Para os indivíduos que 

apresentaram discordância entre dosagem sérica e genotípica foi realizado o 

sequenciamento genético (figura 14). Em relação aos indivíduos que faleceram, 

utilizamos as primeiras amostras congeladas para a realização da genotipagem e, 

em caso de alelos não S, não Z, realizamos o sequenciamento genético na 

tentativa de identificarmos alelos nulos ou raros. Para estes indivíduos não foi 

possível a realização da dosagem de AAT sérica na terceira fase. 
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Figura 14: Delineamento do estudo.  

 

5.8.1 Técnica de genotipagem (estudo molecular) 

 5.8.1.1 Extração DNA 

O DNA dos indivíduos estudados foi extraído de um corte de 6 mm de 

diâmetro do papel cartão (Whatman 903) com sangue periférico seco. 

Extraiu-se o DNA por meio do Kit QIAamp DNA Blood Mini (Qiagen-

Sciences, origem Alemanha), segundo as instruções do fabricante. Em um tubo 

de microcentrífuga de 1,5 mL foi adicionado um corte de 6 mm de diâmetro do 

papel cartão com sangue periférico seco e 180uL de Buffer ATL. Após 10 minutos 

de incubação a 85°C, o tubo foi centrifugado a 2.000 g por 30 segundos. Em 

seguida, foram adicionados 20uL de Proteínas K e incubado por 60 minutos a 
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56oC. Após este período foram adicionados 200uL de etanol 100% (Merck), 

homogeneizado e centrifugado por 30 segundos a 2.000 g. 

A mistura foi transferida para uma coluna de purificação do kit que passou 

por duas lavagens com etanol 70% para limpeza do DNA. O etanol foi desprezado 

e o DNA retido na coluna de purificação foi eluído em 30uL de DNA Hydration 

Solution e armazenado em freezer a -20oC. 

 

 5.8.1.2 Pesquisa (ou determinação) dos genótipos S e Z do gene 

SERPINA1 por Polymerase Chain Reaction (PCR) em tempo real 

Nos pacientes com deficiência na quantificação de alfa-1 foram estudados 

duas variantes do gene SERPINA1, a presença do alelo S no éxon 3 e o alelo Z 

no éxon 5. Os polimorfismos foram avaliados por PCR em tempo real com 

sistema de detecção Taqman SNP Genotyping® (Applied Biosystems, origem 

EUA). 

O método de PCR em tempo real com sistema de detecção Taqman 

baseia-se na confecção de primers específicos para a região estudada (forward e 

reverse) e de uma sonda para o alelo polimórfico, marcada com um fluorocromo 

FAM e uma sonda para o alelo selvagem, marcada com o fluorocromo VIC. O 

DNA é desnaturado e ocorre a ligação da sonda correspondente ao DNA 

(polimórfico ou selvagem). Ocorre, então, a ligação dos primers que iniciam a 

polimerização da região e, ao encontrarem a sonda (após hibridação), liberam o 

fluorocromo, gerando um sinal captado pelo equipamento, identificando o alelo 

presente. Desta forma, os resultados obtidos são dados pela presença ou 

ausência da amplificação de cada alelo, como mostram as figuras 15 e 16. Foi 

realizada a genotipagem das amostras e, posteriormente, as mesmas foram 

colocadas em um gráfico que as separa em clusters dos diferentes genótipos. 
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Alelo selvagem – VIC               Alelo Z - FAN
 

Figura 15: Discriminação alélica: Observe as curvas em vermelho mostrando a amplificação 
somente do alelo mutado Z. Não ocorre a amplificação do alelo selvagem (normal)  M (curvas em 
preto). 
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Número de ciclos

Alelo selvagem – VIC               Alelo Z - FAN
 

Figura 16: Discriminação alélica: observe as curvas em vermelho, mostrando a amplificação do 
alelo mutante Z, e as curvas em preto que indicam a amplificação do alelo M  selvagem (normal), 
caracterizando um genótipo heterozigoto Pi*MZ. 

   



Métodos 

 

52 
 

As reações foram preparadas com um volume final de 25 L, contendo: 

12,5 L de master mix (2X), 1,25 L de ensaio (20X), 9,25 L de H2O e 2 L de 

DNA (100 ng/L). Primeiramente foram colocados 23 L do mix de PCR em cada 

tubo e, em seguida, foram adicionados os 2 L de DNA, homogeneizando-se bem 

a mistura. Os tubos foram colocados no aparelho 7.500 Real Time PCR System 

(Applied Biosystems, origem Singapura). As condições da ciclagem foram: 95ºC 

por 10 minutos, seguidos de 50 ciclos de 95ºC por 15 minutos e 60ºC por 1 

minuto e 30 segundos e extensão final a 60ºC por 1 minuto.  

A análise dos resultados foi realizada pelo programa 7.500 software v1.4 

(Applied Biosystems, origem Carlsbad, Califórnia - EUA). 

 

5.8.2 Sequenciamento genético (éxons 2, 3, 4 e 5 do gene SERPINA1) 

As amostras dos pacientes deficientes e com ausência dos polimorfismos S 

e Z foram submetidos a sequenciamento dos éxons 2, 3, 4 e 5 para a 

identificação de outros polimorfismos descritos pela literatura. O sequenciamento 

dos éxons referidos foi devido ao conhecimento prévio da localização no gene 

SERPINA1 das principais mutações envolvidas na deficiência de AAT 

principalmente na doença pulmonar. Para o sequenciamento foi realizada uma 

amplificação prévia dos éxons com os seguintes primers (tabela 6): 

 
Tabela 6: Primers utilizados para amplificação dos éxons para a realização do sequenciamento 
genético.  
 

Éxon Sequência dos primers Produto de PCR 

2 
5’ - ACGTGGTGTCAATCCCTGATCACTG - 3’ 
5’ - GAGTTCAAGAACTGATGGTTTGAG - 3’ 

648 bp 

3 
5’ - GCTACACTCTTCCAAACCT- 3’ 
5’ - GTTCTCCTCATGGAGCAT- 3’ 

267 bp 

4 
5’ - CACTTGCACTGTGGTGGGTCCCAG- 3’ 
5’ - TTCTTCCCTACAGATACCATGG- 3’ 

144 bp 

5 
5’ - GAGCCTTGCTCGAGGCCTGGGATC- 3’ 
5’ - CAGAGAAAACATGGGAGGGATTTACA- 3’ 

193 bp 

Bases nitrogenadas representadas pelas letras A (adenina); C (citosina); G (guanina); T (timina); bp (pares de 
bases). 
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Para a realização da PCR foram utilizados os seguintes reagentes: 5 µL de 

tampão de amplificação (10x), 4 µL de MgCl2 (25 mmol/L), 2 µL de dNTP 

(contendo 2,5 mM de cada nucleotídeo), uma unidade de Taq polymerase 

(Invitrogen Life Technologies, origem Brasil), 1,4 µL de cada primer (10 µM) e 100 

ng de DNA, em volume final de 50 µL.  

As condições da reação foram: 94ºC por 5 minutos, 35 ciclos de 94ºC, por 

30 segundos, 60ºC, por 30 segundos e 72ºC, por 45 segundos, com extensão 

final de 72ºC por 7 minutos. Após a reação de PCR, a amplificação foi verificada 

por eletroforese em gel de agarose 1,5%, corado com brometo de etídio.  

Após a amplificação dos fragmentos de interesse por PCR, as amostras 

foram purificadas com o kit QIAquick PCR Purification (Qiagen-Sciences, origem 

Alemanha), segundo as instruções do fabricante. 

Em um tubo de microcentrífuga de 1,5 mL foram misturados 40 µL do 

produto de PCR em 200 µL de tampão PB. A mistura foi transferida para a coluna 

QIAquick e centrifugada a 13.000 rpm por um minuto. O filtrado foi descartado e 

foram adicionados 750 µL do tampão PE à coluna que foi novamente centrifugada 

a 13.000 rpm por um minuto. A coluna foi transferida para um novo tubo de 

microcentrífuga e a ela foram adicionados 50 µL de água destilada. Após  um 

minuto de incubação à temperatura ambiente, a coluna foi centrifugada a 13.000 

rpm por um minuto e o produto resultante, armazenado a 4oC.  

O sequenciamento direto dos produtos de PCR purificados foi realizado 

para ambas as fitas, usando-se o método dideoxy de terminação de cadeia 

(BigDyeTM Terminator v.3.0 Cycle Sequencing Ready Reaction kit - Applied 

Biosystems, origem Inglaterra). Para tanto, foram adicionados 1 µL de primer 

foward ou reverse (10 µM), 3 µL de tampão Big Dye (5x), 1 µL de Big Dye V.3.1. 

(2,5x) e 2 µL de produto de PCR, totalizando um volume de 20 µL. As condições 

utilizadas foram: 95ºC, por dois minutos, 25 ciclos de 96ºC, por dez segundos, 

50ºC, por 15 segundos e 60ºC por quatro minutos. Em seguida, foi realizada uma 

reação de precipitação com acetato de sódio 3 M e etanol 100% e, por fim, foram 

adicionados 10 µL de formamida Hi-Di. As amostras foram, então, desnaturadas a 

95ºC por cinco minutos e, em seguida, colocadas no gelo por dois minutos. Os 
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produtos do sequenciamento foram aplicados no analisador ABI prism 310 

Genetic Analyzer (Applied Biosystems, origem Japão).  

As sequências de bases resultantes do sequenciamento foram comparadas 

com a sequência referência descrita nos bancos de dados GenBank e Ensembl 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez e http://www.ensembl.org), por meio do 

programa BioEDIT (http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html) acessado em 

maio de 2013 (figura 17). 

 

 

 

 

 
Figura 17. Sequência de bases resultantes do sequenciamento. Bases nitrogenadas 
representadas pelas letras A (adenina); G (guanina); C (citosina); T (timina).Mutação no 
códon 39 (Arg CGC - Cys TGC). A seta em vermelho mostra a troca de citosina (curva em 
azul) por  Timina  (curva em vermelho) configurando um genótipo heterozigoto Pi*MI. 

  
 

 

5.9. Processamento dos dados 

Os questionários foram aplicados pelos entrevistadores de cada centro 

participante, transportados para São Paulo por empresa especializada (LCT 

Transportadora), revisados e codificados pelo centro coordenador do estudo 

(Escola Paulista de Medicina/Unifesp). Após a revisão do centro coordenador, 

uma segunda revisão dos questionários foi realizada pela empresa contratada 

(LAPTEC), responsável pela digitação do banco de dados. As respostas foram 

transferidas para um sistema eletrônico que permite a inclusão de dados e-crf® 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://www.ensembl.org/
http://www.mbio.ncsu.edu/BioEdit/bioedit.html
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(Clinical and Life Science Data Management Systems), organizados em dois 

bancos distintos para digitação em duplicata. Criou-se um terceiro para comparar 

informações dos diferentes bancos, observando possíveis não conformidades a 

partir de um programa que os relaciona. Este sistema foi desenvolvido pela 

própria LAPTEC (solução in house), para corrigir erros de digitação do documento 

fonte. O banco de dados foi gerado no programa ORACLE® versão gratuita, e 

estes foram analisados pelo programa SPSS Statistics 18.0 para Windows (SPSS 

Inc, Chicago, Illinois). 

5.10.  Análise estatística  

5.10.1 Primeira fase 

Na primeira fase foi utilizada a Correlação de Pearson para determinar a 

correlação entre duas variáveis paramétricas, conforme descritas abaixo: 

 Valores séricos de AAT obtidos em duplicata; 

 Valores do eluato obtidos em duplicata; 

 Valores de AAT sérica em relação aos valores do eluato. 

Foi construída a curva de característica de operação do receptor (ROC) 

para a análise da sensibilidade e especificidade dos valores de AAT no eluato, em 

papel filtro, em relação ao valor sérico. A curva ROC foi considerada adequada 

quando a área sobre a curva, que representa a acurácia do método, foi maior que 

0,8.  

Os pontos de corte no papel filtro foram, também, caracterizados pelo valor 

preditivo positivo (VPP), que representa a probabilidade de um caso identificado 

com um determinado instrumento ser, de fato, positivo, e pelo valor preditivo 

negativo (VPN), que demonstra a probabilidade de uma pessoa com o resultado 

negativo realmente não apresentar a doença. Esses valores foram calculados da 

seguinte forma: 
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VPP =                  Se x P  

            (Se x P) + (1 – Es) x (1 – P) 

 

VPN =                  Es x (1- P) 

            Es x (1 - P) + (1 – Se) x P 

Se - sensibilidade; Es – especificidade VPP - valor preditivo positivo; VPN - valor preditivo 

negativo;  P - prevalência. 

 

Para determinar o ponto de corte e do intervalo de confiança (IC – 97%) 

para o papel filtro foi utilizado o método de reamostragem bootstrap, que consiste, 

em sortear os dados da amostra real (a amostra estudo) (com N-1 observações), 

gerando intervalos de confiança para cada valor recalculado. Foram feitas 1000 

amostras simuladas com N-1 unidades.  Esta técnica aumenta o poder em casos 

de amostras pequenas e melhora os estimadores de confiança quando a própria 

distribuição, ou a populacional, não é conhecida 83. 

 A amostra da primeira fase do estudo foi formada por 192 pacientes, 

entretanto, o número de indivíduos com deficiência de AAT era restrito a apenas 

três. A reamostragem permite que o intervalo de confiança e o ponto de corte 

sejam mais confiáveis e precisos, permitindo avaliar melhor o efeito da deficiência 

de AAT mesmo apesar do reduzido número de pacientes. Neste estudo, o 

intervalo indicou a confiabilidade de uma estimativa, definindo o limite inferior e o 

superior de um conjunto de valores com probabilidade de conter o valor do efeito 

da intervenção 80. 

5.10.2 Segunda, terceira e quarta fases 

Para o cálculo da frequência alélica utilizamos uma amostra formada por 

24 indivíduos (todos com dosagem sérica menor do que 113 mg/dL). Como para a 

determinação do genótipo são necessários dois alelos, contabilizamos os 48 

envolvidos. Assim, foi possível determinarmos a frequência entre os indivíduos 

que apresentaram valor sérico abaixo do supracitado. Porém, para o cálculo da 
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frequência dos genótipos encontrados foi considerada a combinação alélica de 

cada indivíduo determinada por dois alelos.   

Para estas análises, variáveis contínuas foram expressas como média + 

desvio-padrão e as variáveis categóricas foram apresentadas em número 

absoluto e percentual do total. 

A comparação entre as médias de variáveis numéricas entre dois grupos 

independentes foi realizada por meio do Teste t de Student. Os grupos 

independentes foram Pi*ZZ versus todos os outros genótipos (SS;MS;SZ;MZ) e 

grupos com genótipo conhecido versus genótipo desconhecido. As variáveis de 

desfecho foram: idade; anos/maço; VEF1 % do valor previsto; VEF1/CVF % do 

valor previsto; AAT sérica; MRC; e CAT.  

A comparação da proporção para a variável sexo entre dois grupos 

independentes foi realizada com o Teste Qui Quadrado. Os grupos independentes 

foram PiZZ versus todos os outros genótipos (Pi*SS; Pi*MS ;Pi*SZ; Pi*MZ) e os 

grupos com genótipo conhecido versus genótipo desconhecido.  

 A comparação das médias de variáveis numéricas entre mais que dois 

grupos foi realizada pelo teste ANOVA (análise de variância). Os grupos 

independentes  foram os genótipos Pi*SS; Pi*MS; Pi*SZ; Pi*ZZ; e Pi*MZ. As 

variáveis de desfecho foram: idade; anos/maço; VEF1 % do valor previsto; 

VEF1/CVF % do valor previsto; AAT sérica; MRC; e CAT.  

O nível de significância para se caracterizar como estatisticamente 

significante foi fixado como erro alfa de 5% (p<0,05). 

 

5.11 Referências bibliográficas  

Foi utilizado o programa Endnote X6 (versão 6.0.1) para gerenciamento 

das referências bibliográficas utilizadas no estudo, que seguem as orientações do 

Chest Journal (Official publication of the American College of Chest Physicians) 

encontrado no website de National Library of Medicine 

(http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html). 

http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html
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6.1 Amostra 

Foram avaliados 1.073 pacientes ao longo de dois anos do estudo, de julho 

de 2011 a julho de 2012. No entanto, somente 926 pacientes preencheram os 

critérios de elegibilidade. Foram incluídos 260 pacientes da Unifesp (Ambulatório 

de DPOC do Centro de Reabilitação Pulmonar e Ambulatório de DPOC do Setor 

de Função Pulmonar e Fisiologia Clínica do Exercício - SEFICE), 102 do 

Ambulatório de Doenças Respiratórias do Hospital do Servidor Público Estadual 

em São Paulo, 154 do Hospital Otávio de Freitas em Recife, 137 do Ambulatório 

de DPOC do Serviço de Pneumologia da PUC-RS em Porto Alegre, 179 do 

Hospital de Messejana em Fortaleza e 94 do Hospital Geral de Goiânia. Foram 

excluídos 147 pacientes, dentre os quais 15 pelo diagnóstico de asma, 3 por 

bronquiectasia, 1 por tuberculose em tratamento, 26 por exacerbação de DPOC, 2 

por diagnóstico de sarcoidose, 2 apresentaram história de câncer de pulmão, 92 

porque a espirometria não mostrou obstrução ao fluxo de ar (relação VEF1/CVF 

maior que o  limite inferior da normalidade) e 6 pela turbidez do eluato de papel 

filtro devido à hemólise, impedindo a leitura do equipamento para dosagem de 

AAT. A figura 18 mostra, de forma esquemática, a distribuição dos indivíduos no 

estudo, por centros participantes.   
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Figura 18: Pacientes incluídos no estudo e distribuição dos pacientes por centro. 

 

Dos 926 pacientes incluídos no estudo, 85 apresentaram a dosagem em 

eluato para AAT ≤ 2,64 mg/dL, configurando-se como possíveis deficientes. 

Devido ao óbito de dois desses pacientes, a dosagem de AAT sérica foi realizada 

em 83 indivíduos. Dos 83 pacientes incluídos na terceira fase, 24 apresentaram 

dosagem sérica < 113 mg/dL e foram submetidos à genotipagem. Em caso de 

discordância entre valor sérico e genótipo, foi realizado o sequenciamento 

genético. Estes pacientes apresentaram a seguinte distribuição genotípica: 3 

PiMS, 13 PiMZ, 1 PiSZ, 1 PiSS, 6 PiZZ. Para os dois indivíduos com dosagem em 

eluato de papel filtro ≤ 2,64 mg/dL que faleceram não foi possível a dosagem 

sérica de AAT, porém foi realizada sua genotipagem e o sequenciamento 

genético por amostras de sangue congeladas em papel filtro, reconhecendo os 

seguintes genótipos: 1 PiM1I e 1 PiZZ, conforme mostra a figura 19.  
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Figura 19: Pacientes envolvidos nas fases do estudo e distribuição dos genótipos. Pacientes 
submetidos ao sequenciamento genético devido ao óbito (*); Apenas 1 paciente Pi*MZ foi 
submetido ao sequenciamento genético devido à discordância entre dosagem AAT sérica e 
genótipo (**). 
 
 

 

6.2 Dados demográficos 

Os dados demográficos dos indivíduos incluídos neste estudo estão 

representados na tabela 7. Não houve diferença estatisticamente significativa 

entre os sexos e a média de idade da população estudada foi 67,3  (+ 10,5) anos. 

Dois terços dos pacientes envolvidos no estudo eram da raça branca. Em relação 

ao tabagismo, o número de indivíduos ex-fumantes foi predominante (83,9%). Por 

outro lado, 36 dos pacientes estudados nunca haviam fumado. Em relação ao 

índice de massa corpórea (IMC), 410 pacientes (44,3% da amostra) apresentaram 

926 pacientes 

incluídos 

85 (9,2%)  
eluato ≤ 2,64 mg/dL 

2 óbitos 
Pi*M1I 

* 

Pi*ZZ* 

Pi*MS  
3(12,5%) 

Pi*MZ 
13(54,2%) 

Pi*SS 
1 (4,2%) 

Pi*SZ 
1 (4,2%) 

Pi*ZZ 
6 (25%) 

841(90,8%) 
eluato > 2,64 mg/dL 

83 pacientes 
eluato ≤ 2,64 mg/dL 

59 pacientes (71,1%) 
dosagem sérica ≥ 113 mg/dL 

24 pacientes (28,9%) 
dosagem sérica < 113 mg/dL 

genotipagem 

Pi*M1Z** 
 

sequenciamento 
genético  
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IMC dentro da normalidade e 56 (6%) apresentaram baixo peso. As medidas da 

espirometria também estão descritas na tabela 7 e, como esperado para 

indivíduos portadores de DPOC, elas apresentaram baixos valores da relação 

VEF1/CVF e VEF1, caracterizando o distúrbio ventilatório obstrutivo.  

Tabela 7: Caracterização da amostra do estudo 

Características Pacientes (n = 926) 

Gênero – N (%)  

Masculino  

Feminino 

522 (56,4) 

404 (43,6) 

Idade  

Idade (anos)  67,3 + 10,5 

Cor – N (%)  

Branca 

Não branca 

612 (66,1) 

314 (33,9) 

Tabagismo -  N (%)   

Fumante 113 (12,2) 

Ex-fumante 777 (83,9) 

Não fumante 36 (3,9) 

IMC (Kg/m
2
) 25,27 + 4,85 

Baixo peso - N (%) 56 (6,0) 

Normal- N (%) 410 (44,3) 

Sobrepeso- N (%) 307 (33,2) 

Obesidade tipo I- N (%) 114 (12,3) 

Obesidade tipo II- N (%) 28 (3,0) 

Obesidade tipo III- N (%) 6 (0,6) 

Espirometria  

VEF1 / CVF (absoluto) 0,45 + 0,10 

VEF1 / CVF (% do previsto) 61,0 + 13,8 

CVF (L)
 
 2,43 +  0,76 

CVF (% do previsto)
 
 75,6 + 20,2 

VEF1 (L)
 
 1,12 + 0,45 

VEF1 (% do previsto)
 
 42,9 +  17,0 

VEF1: Volume expiratório forçado no primeiro segundo; VEF1/CVF: Relação entre volume expiratório 

forçado no primeiro segundo e capacidade vital forçada; L: Litros; IMC: Índice de massa corpórea. 
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A tabela 8 mostra a caracterização distribuída por genótipo da 

subpopulação do estudo definida por 24 pacientes com dosagem em eluato de 

papel filtro ≤ 2,64 mg/dL e dosagem sérica < 113 mg/dL. Para cada genótipo 

encontrado foi realizada uma subanálise em relação a sexo, idade, tabagismo, 

valor VEF1% do previsto pós-broncodilatador, relação VEF1/CVF % previsto, 

dosagem de AAT sérica, MRC e CAT. Como esperado, os pacientes Pi*ZZ  

mostraram diferença estatística significativa (P <0,001) em relação ao grupo com 

os demais genótipos em relação à idade e dosagem sérica. Porém, em relação ao 

sexo, tabagismo, valores espirométricos, MRC e CAT, não houve diferença 

estatisticamente significativa. 

 

Tabela 8: Características demográficas da subpopulação com 24 pacientes com DPOC e 

dosagem sérica de AAT  < 113 mg/dL em relação aos genótipos. 

Genótipo/ 
dados 
demográficos 

Pi*MS Pi*MZ Pi*SS Pi*SZ Pi*ZZ 

P entre Pi*ZZ vs 
restante  

dos genótipos 

Sexo M n(%) 2 (16,7) 7 (58,3) 1 (8,3) 1 (8,3) 1 (8,3) 0,07 

Idade (anos) 69,3 + 9,4 69,0 + 10,1 59,0 74,0 47,0 + 2,3 <0,001 

Tabagismo 

anos/maço 
55,0 53,5 + 41,1 40,0 12,6 19,1+ 16,7 0,07 

VEF1% prev. 

pós-BD 
33,8 + 8,3 41,1 + 14,0 54,7 45,8 37,5 + 19,9 0,63 

VEF1/CVF(x100) 49,4 + 5,8 57,4 + 9,0 59,0 56,5 55,7 + 12,6 0,92 

AAT sérica 

mg/dL 
100 + 13,5 93,7 + 14,0 93,8 66,0 27,1 + 4,8 <0,001 

MRC 2,6 + 1,1 2,7 + 1,0 3,0 2,0 3,3 + 1,6 0,27 

CAT (total) 20,3 + 6,4 16,6 + 7,3 30 18 17,8 + 6,3 0,42 

Total (n) 3 13 1 1 6 - 

VEF1:volume expiratório forçado no primeiro segundo; VEF1/CVF: relação entre volume expiratório forçado no 
primeiro segundo e capacidade vital forçada; L: litros; AAT: alfa 1-antitripsina; MRC: Medical Research Council; 
BD: broncodilatador; CAT: COPD Assessment Test; P: valor de significância estatística <0,05. 
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6.3  Reprodutibilidade da alfa 1-antitripsina sérica e em papel filtro 

A alfa 1-antitripsina foi quantificada no soro e no eluato de papel filtro em 

duplicata para avaliação da reprodutibilidade da mesma amostra. A figura 20 

mostra a correlação entre as duas medidas da AAT sérica (r= 0,99) e a figura 21 

entre as duas medidas de eluatos do papel filtro (r=0,52). 

 

Figura 20: Correlação entre as duas medidas de AAT sérica (n=192). (Retirado de Zillmer et al., 
2013) 

80
. 

 

  

Figura 21: Correlação entre as duas medidas de AAT no eluato de papel filtro (n=192). (Retirado 
de Zillmer et al., 2013) 

80
. 

r = 0,99 

 

r = 0,52 
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Alguns eluatos apresentaram turbidez em uma das duas medidas 

realizadas, o que poderia interferir no valor da AAT e, consequentemente, 

ocasionar disparidade entre as duas medidas da mesma amostra. Por esse 

motivo optou-se em realizar uma segunda correlação entre amostras que não 

apresentaram turbidez nas duas medidas do eluato (n = 116). A segunda análise 

apresentou correlação de r= 0,84 e está ilustrada na figura 22. Entretanto, 

nenhum paciente com deficiência de AAT foi incluído nessa análise, pois os três 

apresentavam turbidez em uma das amostras da duplicata. 

 

 

 

Figura 22: Correlação entre as duas medidas de AAT no eluato em papel filtro em amostras sem 

turbidez (n=116). (Retirado de Zillmer et al., 2013) 
80

. 

 

 

Para a análise da correlação entre a AAT sérica e o eluato em papel filtro 

foi selecionado um dos valores do soro e do eluato que não possuía turbidez, 

encontrando-se a correlação r= 0,45 (figura 23). 

 

r = 0,84 
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Figura 23: Correlação entre a AAT sérica e o eluato em papel filtro (n= 192). (Retirado de Zillmer et al., 
2013) 

80
. 

 

 

6.4 Sensibilidade e especificidade do eluato 

Conforme demonstrado por Zillmer, a dosagem do eluato é um bom teste 

para triagem da deficiência de AAT, porém é fundamental a avaliação da 

sensibilidade e especificidade do método.  

A partir do teste de coeficiente de bootstrap, foram comparados os valores 

do soro (padrão-ouro) com os valores encontrados no eluato do papel filtro (AAT). 

O teste determinou como ponto de corte para o eluato de papel filtro o valor de 

2,02 mg/dL com os valores de 1,45 e 2,65 para o intervalo de confiança de 97%. 

Os valores da sensibilidade, especificidade, VPP e VPN dos valores de eluato do 

papel filtro estão demonstrados na tabela 9. Ambos os valores possuem 

sensibilidade de 100%; entretanto, a especificidade e o VPP são maiores no 

ponto de corte de 2,02 mg/dL, pois esses valores exigem que um número menor 

de pacientes seja reconvocado para a repetição e confirmação do exame. Os 

resultados mostraram que, ao utilizar o ponto de corte de 2,02 mg/dL, seria 

necessária a realização de 14 exames para a detecção de três indivíduos com 

deficiência de AAT. Entretanto, com o valor de 2,64 mg/dL, 32 pacientes 

r = 0,45 
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precisaram realizar o exame no soro para o diagnóstico dos mesmos três 

pacientes. Vale ressaltar que todos os pacientes com deficiência de AAT da 

amostra tinham dosagem inferior a 1,80 mg/dL (62,6 mg/dL no soro); assim, os 

dois valores, 2,02 mg/dL e 2,64 mg/dL, apresentaram sensibilidade e  VPN de 

100% 80. 

 

Tabela 9: Pontos de corte pelo coeficiente de bootstrap 

 
 Intervalo de confiança – 97% 

  Ponto de corte  Mínimo Máximo 

 2,02 1,45 2,64 

Sensibilidade 100% 66,6% 100% 

Especificidade 95,7% 98,9% 86,7% 

Valor preditivo positivo 27,2% 50% 10,7% 

Valor preditivo negativo  100% 99,4% 100% 

Estatística: Regressão linear bootstrap. (Retirado de Zillmer et al., 2013)  
80

. 

 

 

A figura 24 representa a curva de características de operação do receptor 

(ROC) de sensibilidade e especificidade do eluato em papel filtro em relação à 

medida do soro (padrão-ouro). A área abaixo da curva encontrada foi de 0,98, 

mostrando excelente sensibilidade e especificidade em relação ao método 

padrão.  

 

 



Resultados 

 

68 
 

 
Figura 24: Curva de característica de operação do receptor (ROC) do eluato de papel filtro para 

dosagem de AAT. (Retirado de Zillmer et al., 2013) 
80

. 

 

 

6.5 Genótipo e frequência alélica  

O sequenciamento genético foi realizado em três pacientes com dosagem 

em eluato ≤ 2,64 mg/dL. A realização do sequenciamento foi necessária em uma 

amostra pela discrepância entre genótipo e valores séricos de AAT, e em outros 

dois pacientes devido ao óbito, impossibilitando a dosagem sérica de AAT.  

A tabela 10 mostra com detalhes o resultado da genotipagem com as 

alterações das bases nitrogenadas e sua consequente mudança de aminoácido, 

levando à determinação de um alelo mutante e o éxon correspondente. Para a 

determinação do alelo Pi*M1, houve substituição da base nitrogenada citosina por 

timina no éxon III, causando uma troca do aminoácido alanina por valina, gerando 

o alelo M1. Porém, a substituição, no éxon V, de guanina por adenina, determina o 

alelo Pi*Z . O sequenciamento da amostra de um paciente falecido mostrou 

substituição da base nitrogenada citosina por timina no éxon II, determinando o 

alelo Pi*I (tabela 10).  
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Tabela 10: Resultados do sequenciamento genético por PCR.  
 

Pacientes 

submetidos ao 
sequenciamento 

  

Éxon II 

 

Éxon III 

 

Éxon IV 

 

Éxon V 

 

Genótipo 

Paciente I 

  

- 

Alelo M1 

Ala 213 GCG → Val 
GTG  

  

- 

Alelo Z 

Glu 342 GAG → Lys 
AAG (heterozigoto) 

  

M1Z 

Pacinte II 

Alelo I 

Arg 39 CGC → Cys 
TGC (heterozigoto) 

Alelo M1 

Ala 213 GCG → Val 
GTG  

  

- 

  

- 

  

M1I 

Paciente III 

  

- 

 

-  

  

- 

Alelo Z 

Glu 342 GAG → Lys 
AAG (homozigoto) 

  

ZZ 

Bases nitrogenadas representadas pelas letras A (adenina); C (citosina); G (guanina); T (timina).  
Aminoácidos envolvidos: arginina (Arg); ácido glutâmico(Glu); ácido aspártico  (Asp); histidina 
(His); alanina (Ala); cisteína (Cys); lisina (Lys), valina (Val). 
 
 

A análise apenas da subpopulação dos pacientes com dosagem sérica 

AAT < 113 mg/dL mostra que os alelos Z e S apresentam uma frequência de 

54,2% e 12,5%, respectivamente (tabela 11). 

 

Tabela 11: Frequência alélica no subgrupo de 24 pacientes com dosagem AAT sérica < 113 

mg/dL 

Alelos Número Frequência % 

M 15 31,3% 

M1 1 2,1% 

S 6 12,5% 

Z 26 54,2% 

Total 48 100 

 

  

A análise da frequência alélica no subgrupo de pacientes com dosagem 

AAT sérica <113 mg/dL, somada aos alelos dos dois pacientes com dosagem em 

eluato de papel filtro ≤ 2,64 mg/dL que faleceram, mostra que os alelos Z, S e I 

apresentam frequência de 53,8%, 11,5% e 1,9%, respectivamente (tabela 12). 
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Tabela 12: Frequência alélica no subgrupo de 24 pacientes com dosagem AAT sérica <113 mg/dL 

somada aos alelos de dois pacientes com dosagem em eluato ≤ 2,64 mg/dL que faleceram. 

Alelos Número Frequência % 

M 15 28,8 

M1 2 3,8 

S 6 11,5 

Z 28 53,8 

I 1 1,9 

Total 52 100 

Genótipos incluídos dos pacientes faleceram (Pi*M1I e Pi*ZZ) sem dosagem sérica de AAT 

 

A tabela 13 mostra uma análise de comparação entre o grupo de pacientes 

com DPOC sem genótipo conhecido e o grupo de pacientes com DPOC com 

genótipo conhecido em relação a sexo, idade, tabagismo, valor VEF1% do 

previsto pós-broncodilatador, relação VEF1/CVF % previsto, dosagem de AAT 

sérica, MRC e CAT. A única variável estudada que apresenta diferença 

estatisticamente significante é a dosagem sérica de AAT.   

Tabela 13: Comparação entre os grupos com DPOC com e sem genótipo conhecido 

Genótipo Pacientes com DPOC 
sem genótipo 

conhecido  

Pacientes com DPOC com 
genótipo conhecido ** 

Valor de significância  
- p 

Sexo M n(%) 509 (56,6) 13 (50) 0,55 

Idade (anos) 67,3 + 10,3 64,1 + 12,5 0,12 

Tabagismo 

anos/maço 

52,1 + 35,6 39,6 + 34,8 0,11 

VEF1% prev. pós BD 43,0 + 17,0 39,71 + 14,2 0,32 

FEV1/CVF (x100) 61,20 + 13,9 56,0 + 9,1 0,06 

AAT sérica mg/dL* 191 + 57,2 76,7 + 31,9 < 0,001 

MRC 3,17 + 1,2 2,92 + 1,1 0,32 

CAT(total) 17,4 + 8,3 17,3 + 7,2 0,92 

Total 900 26 - 

VEF1 (volume expiratório forçado no primeiro segundo); VEF1/CVF (relação entre volume expiratório 
forçado no primeiro segundo e capacidade vital forçada); L (litros); AAT (alfa 1-antitripsina); MRC 
(Medical Research Council); BD (broncodilatador); CAT (COPD Assessment Test); P (valor de 
significância estatística <0,05). * Média dos 83 indivíduos que tinham dosagem de AAT em eluato 
de papel filtro ≤ 2,64 mg/dL e dos 192 pacientes participantes do método de validação do papel 

filtro. ** Soma dos pacientes com dosagem sérica <113 mg/dL mais os dois pacientes que 

faleceram, porém que foram submetidos ao sequenciamento genético.  
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A figura 25 mostra a distribuição das dosagens séricas em relação ao 

genótipo encontrado na população de pacientes com dosagem sérica de ATT < 

113 mg/dL. Conforme esperado, todos os pacientes com genótipo PIZZ 

apresentam dosagem sérica de ATT menor 50 mg/dL, configurando-os como 

portadores de deficiência grave. Todos os demais genótipos encontrados 

apresentam dosagem sérica superior a 50 mg/dL. 

 

 

 
Figura 25: Distribuição da dosagem sérica de AAT por genótipos 
 



 

 

7. Discussão 
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O objetivo deste estudo foi realizar a genotipagem nos casos considerados 

como possíveis deficientes de AAT para a determinação da frequência alélica em 

uma população com  DPOC. Para a identificação dos indivíduos deficientes foi 

utilizando a dosagem da proteína alfa 1-antitripsina pelo método de 

imunonefelometria. Este estudo mostra, pela primeira vez no Brasil, a estimativa 

de prevalência da deficiência de AAT e a frequência alélica em uma população 

com DPOC. 

 

7.1 Dosagem da alfa 1-antitripsina (eluato e plasma), genotipagem e 

sequenciamento genético 

Optamos em utilizar um intervalo de confiança a partir do ponto de corte 

definido pela técnica de reamostragem bootstrap, avaliando a sensibilidade e a 

especificidade dos valores e sua interferência na escolha clínica para a triagem de 

novos pacientes, conforme descrito por Zillmer e colaboradores 80. Observamos 

nos resultados que a escolha de um ponto de corte mais baixo aumenta a 

especificidade, permitindo triar um número menor de pacientes. Entretanto, a 

decisão de utilizar o maior intervalo de confiança do ponto de corte para o eluato 

de papel filtro foi decorrente da necessidade de reconhecermos todos os 

possíveis deficientes para a realização da genotipagem, minimizando as chances 

de não identificar um indivíduo deficiente. Apesar de ser uma das mais frequentes 

doenças genéticas, a prevalência da DAAT é baixa, e o não reconhecimento de 

um indivíduo deficiente traria impacto nos resultados finais deste estudo. Logo, 

utilizar o valor máximo do intervalo de confiança implica a reavaliação de mais 

pacientes, porém existe uma maior probabilidade de que os pacientes com 

deficiência não deixem de ser identificados.  

Considerando que a dosagem sérica de AAT possui maior complexidade 

para sua realização e manejo, com consequentes custos mais elevados,  4,81,84 a 

dosagem em eluato de papel filtro é uma ótima ferramenta como primeiro passo 

para o reconhecimento da deficiência de AAT. O papel filtro também permite a 

realização de testes mais específicos para determinar a alteração genética e a 

frequência dos alelos envolvidos na deficiência. Considerando a dimensão 
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territorial do Brasil, torna-se imprescindível a adoção de um método diagnóstico 

que contemple acessibilidade e, principalmente, facilidade para seu transporte 

aos laboratórios de referência. Por estes motivos, a dosagem em eluato de papel 

filtro para a dosagem de AAT foi adotada para este estudo. 

Em sua primeira fase, na qual foi desenvolvido o método da medida da 

AAT em papel filtro, foi utilizado um ponto de corte de 100 mg/dL para o 

reconhecimento  da provável deficiência  AAT no soro. Simsek e colaboradores 

avaliaram este ponto de corte e encontraram uma sensibilidade de 88%, 

especificidade de 87% e valor preditivo negativo de 99%, quando fizeram a 

comparação com a fenotipagem para reconhecimento dos alelos mutantes 

envolvidos na deficiência. 79 Este valor como ponto de corte na primeira fase é 

superior ao recomendado pelo documento da ATS/ERS, que é de 50 mg/dL ou 

1,1 µL o qual, no entanto, está associado à maior probabilidade do encontro do 

genótipo Pi*ZZ 14. A opção pelo valor de 100 mg/dL na primeira fase foi baseada 

em estudos mais recentes que mostraram que a utilização do ponto de corte de 

50 mg/dL pode deixar de diagnosticar grande parte dos indivíduos  com fenótipo  

PI*SZ, Pi*SS, Pi*MS e Pi*MZ,  considerando que o ponto de corte de 50 mg/dL 

possui sensibilidade e especificidade de 66% e 67%, respectivamente. 85  

Wencker e colaboradores, em um estudo com 427 indivíduos com doença 

pulmonar, validaram o método de imunonefelometria, compararam os valores do 

eluato de papel filtro aos valores obtidos no soro para dosagem de AAT e 

encontraram boa correlação (r = 0,95). No mesmo estudo não foi encontrado 

resultado falso positivo ou falso negativo 86. Os autores salientam que, apesar de 

o eluato de papel filtro e a dosagem sérica possuírem boa correlação, a análise 

do eluato deve ser interpretada como um método semiquantitativo, apropriado 

para triar a deficiência de AAT, determinando um ponto de corte que aponte o 

resultado como positivo ou negativo. Outro estudo realizado na Itália também 

validou o papel filtro comparado com o método padrão no soro, porém avaliando 

149 indivíduos, dos quais 27 tinham concentração sérica baixa e muito baixa de 

AAT (16 mg/dL – 53 mg/dL) e 122 indivíduos tinham dosagem de AAT em níveis 

intermediários e normais (54 mg/dL – 293 mg/dL). Os coeficientes de correlação 

encontrados nos dois grupos foram r2 = 0,98 e r2 = 0,90, respectivamente 82. No 
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entanto, os autores não definiram os valores preditivos positivos ou negativos 

para a avaliação da sensibilidade e especificidade.  

Entretanto, os dados da primeira fase deste estudo mostraram baixa 

correlação entre a AAT sérica e o eluato de papel filtro (r = 0,45), diferindo dos 

encontrados pelos autores acima que observaram boa correlação entre o papel 

filtro e a dosagem sérica de AAT.  

Devido à baixa correlação estabelecida neste estudo, foi calculado o 

intervalo de confiança, obtendo os valores mínimos e máximos em relação ao 

ponto de corte. Para determinar esse intervalo foi utilizada a técnica de 

reamostragem de bootstrap, pois a população de indivíduos portadores da 

deficiência foi pequena. Esse método possibilitou o aumento do poder amostral, 

pois refaz o cálculo mil vezes, aumentando a precisão do intervalo de confiança. 

A partir dessa análise foi encontrado o ponto de corte de 2,02 mg/dL, com um 

intervalo de confiança de 97% de 1,45 a 2,64.  Para o ponto de corte de 2,02 

mg/dL do eluato de papel filtro, observou-se uma sensibilidade de 100% e 

especificidade de 95,7%, com valor preditivo positivo de 27,2% e negativo de 

100%. É importante ressaltar que os três pacientes com deficiência de AAT 

tinham valores no eluato de papel filtro abaixo de 2,02 mg/dL. Entretanto, foi 

utilizado o maior valor do IC (2,64 mg/dL) como ponto de corte para a triagem 

inicial. Logo, a utilização de um valor de corte mais alto gerou um número maior 

de pacientes com resultados falsos positivos, porém as chances de um indivíduo 

com a deficiência não ser reconhecido foram reduzidas.  Apesar de nossos 

resultados mostrarem baixa correlação, o eluato de papel filtro é um bom método 

de triagem para reconhecer possíveis indivíduos com deficiência de AAT, 

considerando sua  sensibilidade e VPN de 100% 80. 

Um estudo realizado na Alemanha mostra que a dosagem de AAT em 

eluato de papel filtro é um bom método de triagem, possui boa sensibilidade e 

valor falso positivo baixo. Porém, existe dificuldade em estabelecer um ponto de 

corte ideal uma vez que a alfa 1-antitripsina é uma proteína de fase aguda e 

inúmeros processos inflamatórios e infecciosos podem elevar sua concentração, 

interferindo no correto diagnóstico no momento da dosagem 86. 
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Costa e colaboradores, no ano de 2000, avaliaram 300 pacientes com 

DPOC e 200 indivíduos saudáveis e observaram que todos os pacientes com 

deficiência de AAT tinham valores abaixo de 1,8 mg/dL no papel filtro, que foi 

equivalente a 100 mg/dL na concentração sérica 4. Após esse estudo, Wenker e 

colaboradores e Rodriguez e colaboradores adotaram o mesmo ponto de corte 

sugerido por Costa e colaboradores, não encontrando nenhum resultado falso 

positivo ou negativo, quando comparado a testes genéticos, mostrando que o 

valor estabelecido no papel filtro foi preciso 86,87. 

Conforme descrito por Zillmer e colaboradores 80, os valores de eluato de 

papel filtro em duplicata apresentaram uma correlação moderada (r=0,54). 

Entretanto, algumas das amostras apresentaram turbidez em uma das amostras 

da duplicata, fator que reduz a reflexão da luz no momento da análise e, 

consequentemente, reduz os valores de AAT. Por esse motivo, foi realizada uma 

subanálise somente com as amostras que apresentaram os dois valores da 

duplicata no eluato do papel filtro sem turbidez (n = 116) e foi encontrada melhor 

correlação (r= 0,84). Não existem dados na literatura em relação à 

reprodutibilidade das amostras de soro e eluato de papel filtro e, principalmente, 

da interferência da turbidez. Assim, devemos interpretar com cautela amostras 

que apresentem turbidez. 

No estudo de Ferraroti e colaboradores, o ponto de corte de 113 mg/dL foi 

utilizado na tentativa de reconhecer não somente os deficientes graves, mas 

também os com deficiência de AAT intermediária, assim como a frequência dos 

alelos envolvidos. No presente trabalho, para realizar a terceira fase, o ponto de 

corte para a genotipagem foi o valor estipulado por Ferraroti (113 mg/dL), na 

tentativa de reconhecermos tanto os genótipos deficientes como os genótipos 

heterozigóticos que carregam alelos mutantes responsáveis por uma deficiência 

intermediária 88,89.  

Conforme mencionado anteriormente, o diagnóstico da deficiência de AAT 

envolve a dosagem dos níveis séricos de AAT, porém a fenotipagem ou 

genotipagem seguida, em casos duvidosos, do sequenciamento genético são 

fundamentais para diagnosticar a doença e determinar os alelos envolvidos. Outro 
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ponto importante é a identificação dos indivíduos com deficiência intermediária, 

que geralmente são heterozigotos para os alelos envolvidos na deficiência de 

AAT. Estima-se que 3,4 milhões de indivíduos possuam a combinação de dois 

alelos deficientes (Pi*SZ e Pi*ZZ), e que 116 milhões carreguem um dos alelos 

mais envolvidos na deficiência (Pi*S e Pi*Z) em todo o mundo17.   

Dos 926 pacientes incluídos no estudo, 85 (9,2%) necessitaram ser 

reconvocados para a dosagem sérica, por possuírem a dosagem em eluato de 

papel filtro ≤ 2,64 mg/dL e, portanto, serem considerados possíveis deficientes de 

AAT. Estes dados confirmam que a utilização do ponto de corte de 2,64 mg/dL 

para eluato de papel filtro, determinado na primeira fase do estudo, é uma boa 

ferramenta  para a triagem inicial, uma vez que só houve necessidade de realizar 

novos exames em menos de 10% da amostra para determinação dos deficientes. 

Dos 85 pacientes encaminhados para dosagem sérica, 24 (28,9%) tinham 

dosagem inferior a 113 mg/dL e apresentaram a seguinte distribuição genotípica: 

3 (12,5%) Pi*MS, 13 (54,2%) Pi*MZ, 1 (4,2%) Pi*SS, 1 (4,2%) Pi*SZ e 6 (25%) 

Pi*ZZ. Para a mesma amostra foi encontrada a frequência alélica de 31,3% para 

Pi*M (não S, não Z), 2,1% Pi*M1, 12,5% Pi*S e 54,2% Pi*Z. A análise dos dados 

desta subpopulação mostra que todos os pacientes com dosagem < 113 mg/dL 

apresentaram, pelo menos, um alelo envolvido na deficiência de AAT (Pi*S e ou 

Pi*Z). Entretanto, a frequência encontrada nesta subpopulação do estudo 

apresenta valores maiores que os relatados da literatura 14,19,90. Acreditamos que 

seja porque a genotipagem em nosso trabalho ocorreu em um grupo pequeno e 

selecionado com dosagem baixa ou intermediária de AAT, ou seja, em indivíduos 

com algum grau de deficiência, aumentando muito as chances da presença de um 

alelo mutante envolvido na deficiência.  

Devido à discrepância de um dos resultados e a dois óbitos, houve o 

sequenciamento genético destes pacientes e encontramos os genótipos Pi*M1Z, 

Pi*M1I e Pi*ZZ. Estes genótipos foram acrescentados, em segunda análise, para 

frequência alélica e o resultado encontrado foi 28% para Pi*M, 3,8% para Pi*M1, 

11,5% para Pi*S, 53,8% para Pi*Z e 1,9% para Pi*I. Entretanto, pela pequena 

amostra e por ser composta de pacientes com dosagem baixa de AAT, os 

resultados diferem dos encontrados na literatura.  
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Apesar da não realização da genotipagem em toda a população do estudo, 

houve o cálculo da frequência inferida para determinação genotípica na 

população total de 926 pacientes. Os resultados foram: 3 (0,3%) PiMS, 13 (1,4%) 

Pi*MZ, 1 (0,1%) Pi*SS, 1 (0,1%) Pi*SZ, 7 (0,8%) Pi*ZZ e 1 (0,1%) Pi*M1I. Assim, 

para a população total, a estimativa de prevalência para todos os genótipos 

envolvidos na deficiência foi de 2,8% e, para o genótipo Pi*ZZ (deficiência grave 

de AAT), a estimativa de prevalência foi de 0,8% (tabela 14). 

 

Tabela 14: Frequência inferida dos genótipos encontrados, considerando toda a população 
do estudo com 926 indivíduos 

Genótipos 
Número Frequência inferida % 

Pi*MS 3 0,3 

Pi*MZ 13 1,4 

Pi*SS 1 0,1 

Pi*SZ 1 0,1 

Pi*ZZ 7 0,8 

Pi*M1I 1 0,1 

Genótipo 

desconhecido 
900 97,2 

Total 926 100 

 

 

Um estudo realizado na Lituânia por Sitkauskiene  com 1.167 pacientes 

com DPOC mostrou uma frequência calculada para Pi*S e Pi*Z expressa por 

1.000, de 18,8 (95% CI: 13,9 - 25) e 25,3 (95% CI: 19,4 - 32,7%), 

respectivamente. Também foi calculada a prevalência para os diferentes 

genótipos envolvidos na deficiência de AAT: 1/109 Pi*MM, 1/28 para Pi*MS, 

1/2.814 para Pi*SS, 1/20 para Pi*MZ, 1/1.049 para Pi*SZ e 1/1.565 para Pi*ZZ 90. 

Um estudo conduzido por Lieberman e colaboradores, em uma população 

de 965 pacientes com DPOC, em Los Angeles (EUA), mostrou uma frequência de 

11/223 (4,9%) para o fenótipo MS, 17/223 (7,6%) fenótipo MZ, 1/223 (0,45%) 

fenótipo SZ, 7/223 (3,1%) fenótipo Z e 1/223 (0,5%) para fenótipo S 19.   

Um estudo realizado por Blanco e colaboradores, envolvendo 21 países 

europeus com um total de 75.390 indivíduos, mostrou que as maiores estimativas 
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de prevalência para os genótipos Pi*ZZ foram encontradas na Itália (1/3.708), 

Espanha (1/3.334), Alemanha (1/10.299), França (1/6.054) e Portugal (1/5.249). 

Para a população total do estudo foi calculada uma frequência por 1.000 para 

Pi*S e Pi*Z e foram encontradas 33 (IC 32-34) e 14,5 (IC 14-15), respectivamente. 

Para a mesma população foi calculada a prevalência para os genótipos de 1/36 

para Pi*MZ, 1/1.051 para PISZ, 1/4.727 para Pi*ZZ, 1/16 para  PiMS e 1/934 para 

PiSS 91. 

Nossos resultados não se compararam diretamente aos da literatura devido 

ao emprego de métodos diferentes e da não realização da genotipagem de todos 

os integrantes do estudo para o cálculo da frequência alélica na população com 

DPOC total, independentemente da dosagem sérica encontrada. Entretanto, a 

frequência estimada (inferida) de 0,8% para o alelo Pi*Z é semelhante à 

encontrada na literatura 19. A frequência do alelo mutante Pi*Z, assim como a dos 

outros alelos envolvidos na deficiência de AAT encontrados neste trabalho, pode 

ser explicada pela forte imigração europeia no Brasil, principalmente de países 

que possuem as maiores prevalências para a deficiência de AAT. 

Em um dos pacientes com dosagem em eluato de papel filtro ≤ 2,64 mg/dL 

que faleceu, fez-se o sequenciamento genético, identificando a mutação no éxon 

II para o alelo I (arginina 39 por cisteína) que está associada com uma deficiência 

intermediária, semelhante à do alelo Pi*S (tabela 10). Um estudo conduzido por 

Carroll e colaboradores, na Irlanda, analisou 3.000 indivíduos, identificando 20 

com o alelo Pi*I 92,93. Este alelo também foi descrito por Ferrarotti e 

colaboradores, em 2005, na Itália, em um trabalho com 2.922 indivíduos 94.  

Realizamos uma análise para comparar os genótipos encontrados versus 

Pi*ZZ, em relação às variáveis sexo, idade, tabagismo, valor do VEF1% do 

previsto pós-broncodilatador, relação VEF1/CVF % previsto, dosagem de AAT 

sérica, MRC e CAT. Somente idade e dosagem sérica apresentaram diferença 

estatística significativa. Um estudo realizado em uma população de DPOC na 

Lituânia por  Sitkauskiene e colaboradores mostra  diferença significante nos 

genótipo Pi*ZZ e demais genótipos em relação à dosagem sérica e relação 

VEF1/CVF % prevista (p <0,001), mas sem diferença estatística entre os grupos 
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quanto à idade 90. Também houve uma subanálise entre o grupo de pacientes 

com genótipo conhecido e o grupo sem genótipo conhecido em relação às 

variáveis referidas. Apenas a dosagem sérica mostrou diferença estatisticamente 

significativa.  

Os nossos resultados de frequência alélica estão mais altos que os da 

literatura, mas não se pode compará-los, uma vez que nossa análise se restringiu 

a um grupo seleto de pacientes com dosagem intermediária a grave. Isto levou a 

selecionarmos indivíduos com alelos mutantes deficientes para alfa 1-antitripsina. 

No entanto, relembro que este é o primeiro trabalho que estima a prevalência de 

AAT e a frequência alélica em uma população com DPOC no Brasil. 

 

7.2 Triagem neonatal e deficiência de alfa 1-antitripsina 

A triagem neonatal é uma ação preventiva que permite fazer o diagnóstico 

de diversas doenças congênitas ou infecciosas assintomáticas no período 

neonatal, a tempo de interferir no curso da doença e permitir o tratamento 

específico precoce, diminuindo ou eliminando sequelas associadas a cada 

doença (Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal - http://www.sbtn.org.br/). 

Desde a publicação da Portaria GM/MS nº 822 (Portaria Nº 822) assinada pelo 

Ministro da Saúde José Serra, em 6 de junho de 2001, criando o Programa 

Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), os estados brasileiros contam com 

Serviços de Referência em Triagem Neonatal e postos de coleta de sangue para 

a realização do teste (são 30 serviços de referência e 17.854 postos). Em oito 

anos de programa pelo Sistema Único de Saúde foram realizados mais de 19 

milhões de exames. O PNTN avalia o diagnóstico da fenilcetonúria (PKU), 

hipotireoidismo congênito, fibrose cística e hemoglobinopatias. Para 2013 está 

prevista a inclusão de duas doenças no PNTN: hiperplasia adrenal congênita e 

deficiência da biotinidase (site Ministério da Saúde- 

http://portalsaude.saude.gov.br).  

 Magalhães e colaboradores realizaram um estudo retrospectivo que 

envolveu a população de crianças rastreadas pelo Programa de Triagem Neonatal 
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do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, desde sua implantação, em 1994, até dezembro de 

2005. Nesse período, foram rastreadas 197.265 crianças para hipotireoidismo 

congênito, 194.092 crianças para PKU e 103.021 crianças para 

hemoglobinopatias. 95  As respectivas incidências das doenças referidas estão 

listadas na tabela 15. 
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Tabela 15 - Incidência de hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria e doença falciforme na 
população rastreada pelo Programa de Triagem Neonatal do Hospital das Clínicas da Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, no período de 1994 a 2005. 

Doenças Número total de 

crianças rastreadas 

Incidência da doença 

na  população do estudo 

Fenilcetonúria (PKU) 194.092 1:19.409 

Hipotireoidismo congênito 197.265 1:2.595 

Hemoglobinopatias  

 Doença SC 

 Anemia falciforme                                   

 

103.021 

103.021 

 

1:9.365 

1:9.365 

Modificado de Magalhães e colaboradores 
95

. 

 

A fibrose cística também está incluída no PNTN, porém sua implantação foi 

realizada com um cronograma dirigido para cada região brasileira. Sua 

prevalência nos EUA varia de 1:1.200 até 1:4.000 na população branca, sendo 

considerada rara em asiáticos e descendentes de negros 96. O hipotireoidismo 

congênito apresenta a prevalência de 1:3.500 97; a hiperplasia adrenal congênita, 

a prevalência de 1:12.000 98 e a deficiência da biotinidade, 1:125.000 99. 

Para avaliar a prevalência da deficiência de AAT na Suécia, entre 1972 e 

1974 46, foram observadas 200.000 crianças e verificou-se que 127 tinham o 

fenótipo Z, com prevalência de, aproximadamente, 1:1.600 nascidos vivos. Outros 

estudos em Oregon 21, Saint Louis 26 e Nova York 100, nos EUA, mostraram 

estimativa de prevalência de 1:5.097, 1:2.857 e 1:3.694, respectivamente. 

Hoje, no Brasil, pelo Sistema Suplementar de Saúde, é possível a 

realização do Teste do Pezinho Expandido (Espectometria de Massa em 

Tandem), possibilitando o diagnóstico de mais de 40 doenças no recém-nascido 

101-103. Apesar da deficiência de alfa-1 ser uma das doenças congênitas mais 

comuns, ela não está incluída no programa de triagem neonatal do Sistema Único 

de Saúde e do Sistema Suplementar de Saúde. 
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Todo recém-nascido vivo confirmado como portador de uma das seis 

doenças triadas pelo Teste do Pezinho tem direito ao acompanhamento, 

orientação e tratamento adequado, conforme descrito no Manual de Normas 

Técnicas e Rotinas Operacionais do Programa Nacional de Triagem Neonatal e 

nos respectivos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas elaborados e 

publicados pela Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde.  

Baseados nos estudos epidemiológicos mundiais que mostram a 

deficiência de AAT como um dos distúrbios genéticos mais comuns, seria preciso 

dar maior importância a seu diagnóstico precoce. Porém, apesar de sua 

relevância clínica, a inclusão da DAAT no Teste Nacional de Triagem Neonatal é 

discutível uma vez que o conhecimento da deficiência poderia apresentar alguns 

obstáculos como o impacto psicológico, ansiedade e depressão, que podem ser 

causados na família e, principalmente, na criança 104. Outro fator a levar em 

consideração é que o não reconhecimento desta doença na infância não traria 

prejuízo imediato para o indivíduo no início de sua vida. Em relação à possível 

instalação de uma doença pulmonar precoce, deve-se considerar que o 

tratamento após o reconhecimento da deficiência seria, principalmente, orientar 

para não fumar, não se expor a partículas e ou a gases nocivos e a realizar 

aconselhamento genético e planejamento familiar. Como as orientações sobre 

evitar o tabagismo e, principalmente, sobre cessar o tabagismo são medidas cada 

vez mais difundidas e implantadas para grande parte da população no Brasil, 

independentemente de idade, sexo ou doença envolvida, e entendendo que 

aconselhamento genético e planejamento familiar podem ocorrer na fase adulta, 

desde que o indivíduo tenha interesse, é evidente que, indiretamente, as medidas 

iniciais para os portadores da DAAT em relação à doença pulmonar são 

realizadas sem que haja sua inclusão no Programa Triagem Neonatal para toda a 

população.  

Outro ponto importante é a necessidade de fazer um grande número de 

testes para identificar um pequeno número de indivíduos que realmente possuem 

uma deficiência grave (Pi*ZZ, Pi*SZ ou variantes raras). Pois, diferentemente das 

outras doenças observadas na triagem neonatal, não existem consequências 
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pulmonares da DAAT no início da vida, não precisando de intervenção 

medicamentosa imediata. 

Levando todos estes fatores em consideração, a inclusão da deficiência de 

alfa 1-antitripsina no Programa de Triagem Neonatal seria idealmente de grande 

importância para o reconhecimento precoce da doença, reduzindo o tempo para 

seu diagnóstico. Porém, a alta relação custo efetividade e, principalmente, as 

implicações psicológicas que envolvem os familiares e os portadores de DAAT, 

sua inclusão no Programa Nacional de Triagem Neonatal é, a princípio, 

desaconselhada.  Por outro lado, a triagem em indivíduos com história familiar 

para DAAT, nos pacientes com DOPC e, principalmente, nos fumantes, 

independentemente da idade e dos sintomas, seria uma alternativa de extrema 

importância a ser estimulada. 

  

7.3 Tabagismo e deficiência de alfa 1-antitripsina 

O desequilíbrio na relação funcional protease-antiprotease decorrente da 

redução dos níveis séricos de AAT ou a presença de moléculas disfuncionais 

estão relacionados ao desenvolvimento do enfisema pulmonar precoce, 

caracterizando a redução dos mecanismos protetores (AAT). A associação da 

redução da AAT com fatores agressores como infecção, fatores ocupacionais e, 

principalmente, o tabagismo desencadeiam dano pulmonar acelerado. 

A mutação Z, além de promover a redução dos níveis séricos e teciduais 

de AAT, apresenta ação contra a inibição da elastase neutrofílica em cerca de 

cinco vezes, contribuindo para a lesão pulmonar. Além dos efeitos deletérios 

decorrentes do tabagismo ao tecido pulmonar, ela é responsável pela redução da 

ação da molécula de AAT como antiprotease. Portanto, a DAAT representa o 

principal fator genético para o desenvolvimento de enfisema, principalmente 

quando associado ao tabagismo. 

À semelhança da tendência mundial de não realizar ou incluir testes para 

identificar a DAAT em programas de triagem neonatal na população geral, 

também não vemos a necessidade de sua inclusão no Programa de Triagem 
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Neonatal do Brasil. Por outro lado, rastrear a DAAT nos fumantes seria 

extremamente importante para a detecção precoce de deficientes fumantes, pela 

forte relação entre DAAT e tabagismo no dano pulmonar acelerado e instalação 

de enfisema precoce.  

A partir do diagnóstico da deficiência da AAT, é possível adotar medidas 

simples e de baixo custo, como educação sobre a doença, seu rastreamento em 

familiares e, principalmente, a cessação do tabagismo. Estas medidas trariam um 

grande impacto na prevenção da DPOC precoce e incapacitante nos jovens com 

deficiência. Um segundo aspecto extremamente relevante é o aconselhamento 

genético no planejamento familiar no momento do casamento, incluindo os futuros 

filhos. Caso o diagnóstico não seja realizado e a pessoa deficiente de AAT 

continue fumando e desenvolva DPOC, como tem acontecido, existe alta 

incapacitação precoce, entre os 30 e 40 anos, com aposentadoria precoce e 

mortalidade em idade altamente produtiva.  

Portanto, já que a DAAT é uma das doenças genéticas mais comuns, 

cremos que a discussão deste tema com as autoridades de saúde traria um 

grande benefício se a dosagem de alfa 1-antitripsina fosse realizada nos 

fumantes, independentemente da idade e dos sintomas. Devemos acrescentar 

que a dosagem da alfa 1-antitripsina em eluato de papel filtro em larga escala é 

factível e de baixo custo.   

  

7.4 As limitações deste estudo 

A dosagem em eluato de AAT é um bom exame para triagem inicial e não 

para diagnóstico definitivo. Seu resultado deve ser interpretado, levando em 

consideração a história clínica, exame físico, história familiar, mas sempre 

confirmado com a dosagem sérica de AAT nos casos cujo resultado aponte para 

a deficiência. Se confirmados com a dosagem sérica, a fenotipagem e, ou 

genotipagem são fundamentais para o diagnóstico correto.  

Um fator limitante da primeira fase do estudo foi o pequeno número de 

pacientes com deficiência de AAT. Para minimizar este fator, foi realizado o teste 
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estatístico bootstrap. No entanto, observa-se que as dosagens das três amostras 

com deficiência de AAT estão exatamente sobre a linha de identidade, mostrando 

valores lineares. 

O ponto de corte determinado para o valor sérico de 100 mg/dL 79 e  

113 mg/dL 81,82 na primeira fase e na terceira fase, respectivamente, foram 

baseados em publicações prévias, pois não possuíamos valor de referência para 

a população brasileira. Entretanto, a literatura não descreve grande variabilidade 

desse valor em diferentes países. 

Conforme descrito por Zillmer e colaboradores 80, a dosagem de AAT no 

eluato de papel filtro possui boa sensibilidade, porém especificidade um pouco 

mais baixa, ocasionando resultados falsos positivos. Assim, para o ponto de corte 

de 2,64 (máximo intervalo do intervalo de confiança para o ponto de corte para o 

reconhecimento da deficiência de AAT) temos uma sensibilidade do teste de 

100%, especificidade de 86,7% e  valor preditivo positivo de 10,7%. Se por um 

lado, a utilização do limite superior do intervalo de confiança gera maior número 

de falsos positivos, por outro,  cria a confiança de que não está se deixando de 

reconhecer nenhum paciente com deficiência de AAT. 

Outro fator limitante foi a não realização da genotipagem em todos os 

indivíduos do estudo, independentemente da dosagem da AAT em eluato de 

papel filtro. Não é possível determinar a frequência alélica de toda a população do 

estudo, porém podemos determinar a frequência alélica na subpopulação do 

trabalho que possui dosagem sérica <113 mg/dL, submetida à genotipagem e ao 

sequenciamento genético.  

Outro problema foi o óbito de dois integrantes do estudo com dosagem em 

eluato de 1,64 mg/dL e 1,11 mg/dL, impossibilitando a dosagem sérica. Porém, a 

genotipagem e o sequenciamento foram realizados identificando, 

respectivamente, os genótipos  Pi*M1I e Pi*ZZ. 
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 Após a análise dos 926 pacientes em sete centros de referência no 

tratamento da DPOC, em cinco estados brasileiros, concluímos: 

 

 Na amostra de 24 pacientes com DPOC e deficiência intermediária a grave, 

identificamos a seguinte distribuição alélica: Pi*Z (54,2%), Pi*M (31,3%), 

Pi*S (12,5%), Pi*M1 (2,1%). 

 A estimativa da deficiência de AAT intermediária a grave para a população 

total do estudo foi de 2,8%. 

  A estimativa da deficiência grave Pi*ZZ na população total do estudo foi de 

0,8%, que é compatível com a prevalência encontrada na literatura mundial. 
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Anexo VII  
 

Registro do Estudo: Unifesp 1.2 N
o
______ 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 Versão 1.0  para Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp/EPM 

Nome do Estudo: “Prevalência da deficiência de alfa 1-antitripsina no Brasil – Fase I”  
 

1-Esta pesquisa visa obter a porcentagem de pessoas com deficiência de alfa 1-antitripsina no 

Brasil. Sua participação é voluntaria. Você deve compreender perfeitamente os benefícios e danos 

potenciais antes de aceitar a participar. Isto é conhecido como “consentimento Informado” 

2-A deficiência de alfa 1-antitripsina, é um mal genético hereditário que causa níveis baixos ou 

nulos no sangue da proteína alfa 1-antitripsina (AAT). Se você tem deficiência de alfa-1, pode 

desenvolver enfermidade pulmonar e/ou hepática grave, ou transmitir esta deficiência a seus 

filhos. 

3-Os exames para dosagem de alfa1 no sangue são fáceis, rápidos e precisos. São utilizados 

dois tipos de exames. Um examina seu sangue em busca de algumas proteínas que indicam se 

você tem ou não a doença de deficiência de alfa-1. O outro exame determina o tipo de proteína 

AAT que você tem em seu sangue. Ambos os exames são feitos com apenas uma amostra de 

sangue. 

4- Caso aceite participar, será realizada a coleta de uma amostra de sangue (05 ml) por 

punção periférica da veia do antebraço após a consulta médica e o preenchimento de um 

formulário. A amostra será enviada ao laboratório para ser analisada e o resultado entregue 

durante a segunda consulta médica. Estas amostras servirão para validar o método de dosagem 

em papel de filtro (cartão). 

4.1 Os benefícios da sua participação será a dosagem de alfa 1
 
antitripsina, exame ainda  

não disponível na rede pública de na maioria dos serviços  de saúde no Brasil. Em caso de 

ser constatada a deficiência será realizado um exame de sangue chamado genotipagem 

(análise do DNA para caracterização real da doença).  

4.2 A coleta do sangue para estes exames pode oferecer riscos mínimos como: pequeno 

hematoma no local da picada e dor local. Os questionários que você irá responder serão 

confidenciais e utilizados apenas pela equipe médica do estudo. 

4.3 Todos os pacientes com dosagem plasmática (sangue) de alfa 1 antitripsina menor ou 

igual a 113 mg/dL serão submetidos a genotipagem e/ou fenotipagem (análise do DNA para 

caracterização real da doença),  realizando, assim, a confirmação diagnóstica da deficiência. 

5- Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O investigador 
responsável pelo centro Coordenador Unifesp/EPM é o Dr. Rodrigo Russo (CRM/SP 131.708). 
Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer aspecto dessa pesquisa ou do procedimento 
realizado na coleta do seu exame, entre em contato com Centro de Reabilitação Pulmonar da 
Disciplina de Pneumologia da Unifesp/EPM localizado no Lar Escola São Francisco, na rua Dos 
Açores, 310  1

o
 andar, telefone (11) 5572-4201.  Para qualquer duvida sobre os aspectos éticos 

deste estudo entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp/EPM localizado 
na Rua Botucatu, 572 – 1

o
 andar conj. 14, telefones (11) 5539-7162 / (11) 5571-1062.   

6- É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar 
do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 
7- Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de 
outros voluntários, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 
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8- Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do 

estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 

participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa. 

9- Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos propostos 

neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento médico na 

Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

10 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 

pesquisa. 

11- Ao final o senhor (a) e o pesquisador responsável irão assinar este documento em duas vias 

(mesmo teor) e rubricar todas as páginas. Sendo uma via entregue ao participante do estudo e a 

outra será anexada aos arquivos do estudo em questão.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas 
para mim, descrevendo o estudo. "Prevalência da Deficiência de alfa 1-antitripsina no Brasil”. 

Eu discuti com o Rodrigo Russo sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 
claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 
claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 
tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento neste serviço. 

 

________________________________ 

Assinatura do paciente/representante legal 

 

Data         /       /        

 

________________________________ 

Assinatura da testemunha 

 

Data         /       /        

Para casos de voluntários menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

______________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data         /       /        

 

 

Anexo  VIII 
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Registro do Estudo: Unifesp 1.2 N
o
______ 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Versão 1.3  para Comitê de Ética em Pesquisa da Unifesp/EPM 

Nome do Estudo: “Prevalência da deficiência de alfa 1-antitripsina no Brasil – Fase II, III e 
IV”  

 

1-Esta pesquisa visa obter a porcentagem de pessoas com deficiência de alfa 1-antitripsina 

no Brasil. Sua participação é voluntaria. Você deve compreender perfeitamente os benefícios e 

danos potenciais antes de aceitar a participar. Isto é conhecido como “consentimento 

Informado” 

2-A deficiência de alfa 1-antitripsina, é um mal genético hereditário que causa níveis baixos 

ou nulos no sangue da proteína alfa 1-antitripsina (AAT). Se você tem deficiência de alfa-1, 

pode desenvolver enfermidade pulmonar e/ou hepática grave, ou transmitir esta deficiência a 

seus filhos. 

3-Os exames para dosagem de alfa1 no sangue são fáceis, rápidos e precisos. São 

utilizados dois tipos de exames. Um examina seu sangue em busca de algumas proteínas que 

indicam se você tem ou não a doença de deficiência de alfa-1. O outro exame determina o tipo 

de proteína AAT que você tem em seu sangue. Ambos os exames são feitos com apenas uma 

amostra de sangue. 

4-Caso aceite participar  após o preenchimento do questionário será realizado uma picada 

no seu dedo polegar da mão esquerda, com uma lanceta (picadora estéril), para a coleta de 

gotas de sangue em papel de  filtro. A amostra será enviada ao laboratório para ser analisada e 

o resultado entregue durante a segunda consulta médica. 

 

4.1 Os benefícios da sua participação será a dosagem de alfa 1
 
antitripsina, exame ainda  

não disponível na rede pública de na maioria dos serviços  saúde no Brasil. Em caso de ser 

constatada a deficiência será realizado um exame de sangue chamado genotipagem (análise 

do DNA para caracterização real da doença).  

4.2 A coleta do sangue para estes exames pode oferecer riscos mínimos como: pequeno 

hematoma no local da picada, dor local e alteração da sensibilidade por 3 a 5 dias. O 

procedimento para retirada de gotas de sangue é um exame que os pacientes diabéticos 

realizam diariamente para o controle da sua glicemia, sem nenhuma complicação adicional. Os 

questionários que você irá responder serão confidenciais e utilizados apenas pela equipe 

médica do estudo. 

4.3 O método de dosagem de alfa 1 antitripsina no papel filtro é um exame inicial (triagem) 

que raramente deixa de identificar um indivíduo com a deficiência. Porém, o método pode 

identificar pessoas como deficientes, mas que, na realidade, não possuem a deficiência. 

Nestes casos, os pacientes deverão realizar a dosagem de alfa antitripsina no sangue 

(plasma), que é considerado o método padrão ouro (melhor exame) para a dosagem de alfa 1 

antitripsina. 

4.6 Todos os pacientes com dosagem plasmática (sangue) de alfa 1-antitripsina menor ou 

igual a 113 mg/dL serão submetidos a genotipagem e/ou fenotipagem (análise do DNA para 

caracterização real da doença),  realizando, assim, a confirmação diagnóstica da deficiência. 

4.5 Assim, caso seu exame inicial (em papel filtro) dê um resultado sugestivo de 

deficiência, você receberá um telefonema solicitando que compareça em nova consulta  para 

agendar um nova coleta  de sangue (coleta por veia periférica do braço) para a realização da 

dosagem de alfa 1 antitripsina em plasma e também nova coleta de sangue em papel filtro para 

genotipagem. A coleta de sangue para os exames será realizada no laboratório Afip Medicina 
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Diagnóstica (Centro de Diagnóstico Brasil) localizado na Rua Marselhesa, 500 – Villa 

Clementino 6
0 
andar.  

5- Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O investigador 
responsável pelo centro Coordenador Unifesp/EPM é o Dr. Rodrigo Russo (CRM/SP 
131.708). Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer aspecto dessa pesquisa ou do 
procedimento realizado na coleta do seu exame, entre em contato com Centro de Reabilitação 
Pulmonar da Disciplina de Pneumologia da Unifesp/EPM localizado no Lar Escola São 
Francisco/AACD, na rua Dos Açores, 310  1

o
 andar, telefone (11) 5572-4201.  Para qualquer 

duvida sobre os aspectos éticos deste estudo entre em contato com o Comitê de Ética em 
Pesquisa da Unifesp/EPM localizado na Rua Botucatu, 572 – 1

o
 andar conj. 14, telefones 

(11) 5539-7162 / (11) 5571-1062.   

6- É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição; 

7- Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as 
de outros voluntários, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente; 
 

8- Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase 

do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada 

à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento 

da pesquisa. 

 

9- Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou tratamentos 

propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem direito a tratamento 

médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas. 

 

10 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 

pesquisa. 

 

11- Ao final o senhor (a) e o pesquisador responsável irão assinar este documento em 2 vias 

(mesmo teor) e rubricar todas as páginas. Sendo uma via entregue ao participante do estudo e 

a outra será anexada aos arquivos do estudo em questão.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo. "Prevalência da Deficiência de alfa 1-antitripsina no 
Brasil”. 
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Eu discuti com o Rodrigo Russo sobre a minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram 
claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus 
desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 
claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 
tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e 
poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu 
atendimento neste serviço. 

 

________________________________ 

Assinatura do paciente/representante legal 

 

Data         /       /        

 

________________________________ 

Assinatura da testemunha 

 

Data         /       /        

Para casos de voluntários menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual. 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

______________________________ 

Assinatura do responsável pelo estudo 

Data         /       /        
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Anexo X  
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Anexo XI  
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Anexo XII  
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 Anexo  XIII  
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Anexo XV   
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Anexo XVI  
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Anexo XVII  
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Anexo XVIII  
 
         

  


