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INFORMAÇÃO AO DOENTE 

DEFICIÊNCIA DA LIPASE ÁCIDA LISOSSOMAL 

 

Introdução 

A deficiência da lipase ácida lisossomal é uma doença lisossomal de sobrecarga 

hereditária rara, que resulta da deficiência da enzima responsável pela 

transformação dos triglicerídeos e ésteres de colesterol em colesterol e ácidos 

gordos livres nas partículas de LDL. A doença foi pela primeira vez descrita por 

Wolman em 1961 que descreveu casos de doença severa em recém-nascidos. 

Schiff em 1968 descreveu pela primeira vez uma forma menos severa da doença, a 

doença de armazenamento dos ésteres de colesterol. 

Actualmente não existe uma cura para a deficiência da lipase ácida lisossomal, mas 

existe um tratamento dirigido à doença, a terapêutica de substituição enzimática, 

que tem sido bem tolerada e melhora de forma significativa as alterações analíticas 

características desta doença. Adicionalmente a avaliação e o seguimento por uma 

equipa multidisciplinar especializada poderá levar a uma melhoria dos doentes. 

 

O que causa a doença? 

As partículas de LDL possuem triglicéridos e ésteres de colesterol que necessitam 

de ser transformados em colesterol e ácidos gordos livres. Esta transformação é 

efectuada pela lipase ácida ao nível de um organelo das células, o lisossoma.  

Os doentes com deficiência da lipase ácida lisossomal têm uma actividade reduzida 

ou ausente desta enzima, o queresulta na acumulação de ésteres de colesterol e 

triglicerídeos nos lisossomas das células, causando morbilidade e mortalidade 

significativa. 
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A Deficiência da Lipase Ácida Lisossomal é comum? 

A Deficiência da Lipase Ácida Lisossomal é uma doença rara, com uma prevalência 

estimada em 1 em cada 40 000 a 300 000 indivíduos, dependendo da etnia e 

localização geográfica. 

 

 Como é transmitida a doença? 

A Deficiência da Lipase Ácida Lisossomal é uma doença hereditária de sobrecarga 

dos lisossomas, autossómica recessiva, causada pela mutação do gene LIPA, que 

está localizado no cromossoma 10. Esta doença é transmitida de uma forma 

recessiva, ou seja, tem que ser adquirido um gene com mutação da mãe e outro do 

pai para que a doença se manifeste. Caso o individuo possua apenas um dos genes 

com a mutação, é apenas portador. 

É importante que as famílias de doentes com deficiência da lipase ácida lisossomal 

saibam que existe um risco de outros elementos da família serem doentes ou 

portadores da doença, devendo procurar aconselhamento especializado.  

A mãe e o pai de um doente com deficiência da lipase ácida lisossomal são 

portadores da mutação, sendo assim existe um risco de 25% de um filho ter a 

doença. Existe também um risco de 50% dos seus filhos não terem a doença mas 

serem portadores. 

Existem atualmente testes genéticos simples, baseados em análises ao sangue, que 

poderão identificar quais os elementos da família que são portadores da doença. 

Estes testes servirão para o adequado aconselhamento genético em centros 

especializados como é o caso do nosso centro. 

 

  Quais os principais sintomas da Deficiência da Lipase Ácida 
Lisossomal? 

A Deficiência da Lipase Ácida Lisossomal é heterogénea, apresentando um 

espectro variável de gravidade e de progressão, nomeadamente uma forma infantil 

grave conhecida por Doença de Wolman com manifestações clínicas no 1º mês de 

vida e morte por falência multiorgânica em menos de 1 ano; e uma forma menos 

grave designada por doença de armazenamento dos ésteres de colesterol, com 
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início variável das manifestações clínicas desde a infância até à idade adulta e morte 

geralmente por insuficiência hepática. 

A Doença de Wolman está associada a uma actividade enzimática nula ou quase 

nula (<1%) da lipase ácida lisossomal, resultando na acumulação 

predominantemente de triglicerídeos. As manifestações clínicas tornam-se 

aparentes no 1º mês de vida e resultam na morte em menos de 1 ano. Os doentes 

apresentam hipertrofia das amígdalas e adenoides, hepatoesplenomegalia maciça, 

vómitos, diarreia, esteatorreia, má absorção, má nutrição, cirrose e insuficiência 

hepática e insuficiência suprarrenal. A calcificação das glândulas suprarrenais é um 

achado típico no RX abdominal e está presente em cerca de 50% dos doentes. O 

perfil lipídico é frequentemente normal, embora possa ocorrer aumento dos 

triglicerídeos e redução do colesterol HDL. A morte é devida a falência multiorgânica. 

A doença de armazenamento dos ésteres de colesterol está associada a uma 

actividade enzimática residual (1-12%) da lipase ácida lisossomal, resultando na 

acumulação preferencial de ésteres de colesterol. A doença é menos grave que a 

doença de Wolman. O início das manifestações clínicas varia desde a infância até 

à idade adulta, sendo que o início mais precoce está associado a doença mais 

grave. A idade média de início dos sintomas é 5 anos, mas pode ser na idade adulta, 

tendo sido descritos casos tão tardios como aos 44 anos nos homens e 65 anos nas 

mulheres. As manifestações hepáticas incluem aumento das transamínases, 

hepatomegalia, esteatohepatite ou cirrose. As manifestações hepáticas têm uma 

gravidade muito variável, desde insuficiência hepática grave na infância até 

disfunção hepática assintomática na infância com aumento das transamínases e 

progressão silenciosa para cirrose na idade adulta. A hepatomegalia é um achado 

quase universal, ocorrendo em 99% dos casos. O aumento das transaminases pode 

ser apenas ligeiro e alguns doentes podem ter transamínases normais. A 

esplenomegalia está descrita em 74% dos casos. Não ocorre calcificação das 

suprarrenais. A dislipidemia é caracterizada por aumento do colesterol total, 

colesterol LDL e triglicerídeos, aumento da apo-B e diminuição do colesterol HDL e 

está associada a manifestações de aterosclerose prematura, tais como a doença 

coronária prematura, e mortalidade prematura. A morte geralmente ocorre por 

insuficiência hepática, embora também possa ocorrer devido a doença 

cardiovascular. 
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 Existe uma cura para a Deficiência da Lipase Ácida Lisossomal? 

Não existe uma cura, mas muito pode ser feito para melhorar a vida dos doentes 

com Deficiência da Lipase Ácida Lisossomal. 

Os sintomas poderão ser devidamente tratados e aliviados por uma equipa 

multidisciplinar adequada. 

A terapêutica de substituição enzimática com sebelipase alfa, uma enzima 

recombinante humana da lipase ácida lisossomal, tem sido bem tolerada e tem 

apresentado, nos estudos realizados, um bom perfil de segurança.Os estudos 

demonstraram que, em doentes adultos, a sebelipase alfa está associada a uma 

redução rápida e mantida das transaminases bem como uma redução muito 

significativa dos níveis de colesterol total, colesterol LDL e triglicerídeos, um 

aumento do colesterol HDL e estabilização ou melhoria da fibrose hepática. Nas 

crianças afetadas pela doença, os estudos demonstraram uma melhoria significativa 

da sobrevida. 

Em Portugal, a terapêutica de substituição enzimática tem o seu custo suportado 

pelo estado português, após avaliação clínica coordenada por um dos centros de 

referência em doenças de sobrecarga lisossomal e posterior aprovação por uma 

comissão especializada (Comissão Coordenadora do Tratamento de Doenças 

Lisossomais de Sobrecarga). 

Deverá consultar o seu médico assistente para mais esclarecimentos. 

 

 Viver com Deficiência da Lipase Ácida Lisossomal 

Poderá esclarecer todas as dúvidas com a equipa multidisciplinar deste centro e 

aceder à informação de quais os apoios sociais que são preconizados para as 

famílias e doentes com deficiência da lipase ácida lisossomal. 
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