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INFORMAÇÃO PARA O DOENTE 

DOENÇA DE FABRY 

 

Introdução 

A doença de Anderson-Fabry é uma doença lisossomal de sobrecarga hereditária 

rara que resulta da deficiência da enzima α-galactosidase A, responsável pela 

metabolização dos glicoesfingolípidos nos lisossomas. A doença foi pela primeira 

vez descrita por William Anderson e Johannes Fabry em 1898. 

Actualmente não existe uma cura para a doença de Fabry, mas existe tratamento 

dirigido à doença, nomeadamente a terapêutica de substituição enzimática e o 

migalastat, que são bem tolerados e melhoram de forma significativa os sintomas 

da doença. Adicionalmente, a avaliação e o seguimento por uma equipa 

multidisciplinar especializada poderá levar a uma melhoria dos doentes. 

 

O que causa a doença? 

A doença de Fabry é uma doença de sobrecarga dos lisossomas que resulta de uma 

mutação do gene GLA e consequente deficiência da atividade da enzima α-

galactosidase A. A deficiência desta enzima conduz à acumulação progressiva de 

glicoesfingolípidos, particularmente globotriaosilceramida (Gb3), nos lisossomas 

das diferentes células do organismo, o que resulta em  importante morbilidade e 

mortalidade.  

 

A doença de Fabry é comum? 

A doença de Fabry é uma doença genética rara com uma prevalência estimada de 

1:3100 recém-nascidos do sexo masculino. Na região de Guimarães, a prevalência 

da doença é mais elevada devido à existência de um efeito fundador. 

 

Como é transmitida a doença? 

A doença de Fabry é uma doença ligada ao cromossoma X. Os homens com a 

mutação apresentam a doença, pois os homens só têm um cromossoma X 

(hemizigotos). As mulheres com a mutação (heterozigotas) não são meramente 
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portadoras, podendo desenvolver manifestações clínicas tão severas como os 

homens hemizigotos. 

É importante que as famílias de doentes com doença de Fabry saibam que existe 

um risco de outros elementos da família serem doentes ou portadores da doença, 

devendo procurar aconselhamento especializado.  

Uma doente com doença de Fabry do sexo feminino tem um risco de 50% de 

qualquer filho ter a doença. Por sua vez, um doente com doença de Fabry do sexo 

masculino não transmite a doença aos seus filhos do sexo masculino, mas transmite 

a doença às suas filhas. 

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 e estão disponíveis 

em centros especializados como o nosso centro. 

 

Quais os principais sintomas da doença de Fabry? 

A doença de Fabry é heterogénea, apresentando um espectro variável de gravidade 

e de progressão. Contudo, habitualmente manifesta-se mais cedo e de forma mais 

severa nos homens que nas mulheres. 

A doença de Fabry pode manifestar-se cedo na infância com episódios de dor 

neuropática intensa, sintomas gastrointestinais, hipohidrose, episódios de febre 

recorrentes e inexplicados e intolerância ao calor. Ao longo dos anos, afeta 

gradualmente a função de orgãos vitais e pode causar morte prematura ou 

morbilidade significativa, resultante de complicações renais, cardíacas ou 

cerebrovasculares. 

 

Existe uma cura para a doença de Fabry? 

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

com doença de Fabry. 

Os sintomas poderão ser devidamente tratados e aliviados por uma equipa 

multidisciplinar adequada. 

A terapêutica de substituição enzimática com agalsidase alfa ou beta é administrada 

quinzenalmente por via intravenosa e tem sido bem tolerada e tem apresentado, nos 

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

demonstraram melhoria da dor neuropática, dos sintomas gastrointestinais, da 

hipohidrose, da intolerância ao calor, levando também a uma melhoria significativa 
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da qualidade de vida. Relativamente ao envolvimento renal, cardíaco e 

cerebrovascular ocorre uma estabilização, atraso de progressão ou nalguns casos 

melhoria. 

A terapêutica com migalastat é administrada por via oral, constituindo uma opção 

terapêutica para doentes com mutação genética susceptível de resposta. Os 

estudos mostraram um bom perfil de segurança e eficácia a nível renal e cardíaco. 

 

Em Portugal a terapêutica de substituição enzimática ou a terapêutica com 

migalastat para a Doença de Fabry têm 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 Doença de Fabry 

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 doença de Fabry. 
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