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INFORMAÇÃO PARA O DOENTE 

DOENÇA DE GAUCHER 

  

Introdução 

A doença de Gaucher é uma doença lisossomal de sobrecarga rara que resulta da 

deficiência da enzima glucocerebrosidase ou β-glucosidade ácida. A doença foi pela 

primeira vez descrita por Phillipe Gaucher em 1882. Estão descritos 3 tipos de 

doença de Gaucher, uma forma não neuropática (Gaucher tipo 1), uma forma 

neuropática aguda (Gaucher tipo 2) e uma forma neuropática subaguda (Gaucher 

tipo 3). 

   

Actualmente não existe uma cura para a doença de Gaucher, mas existem 

tratamentos dirigidos à doença que ajudam a controlar e reduzir de forma 

significativa os sintomas dos doentes, nomeadamente a terapêutica de substituição 

enzimática e a terapêutica de redução do substrato. Adicionalmente a avaliação e o 

seguimento por uma equipa multidisciplinar especializada poderá levar a uma 

melhoria dos sintomas dos doentes. 

 

 O que causa a doença? 

Os doentes com doença de Gaucher têm um défice numa enzima, chamada β-

glucosidade ácida ou glucocerebrosidase, que é essencial na degradação da 

glucosilceramida nos lisossomas. Ao não ocorrer a degradação, a glucosilceramida 

acumula-se nos lisossomas das células, principalmente dos macrófagos e dos 

osteoblastos. Estas células repletas de lípidos acumulam-se em vários órgãos e 

tecidos e designam-se “células de Gaucher”. Esta acumulação progressiva ocorre 

particularmente no baço, fígado, medula óssea, pulmão e cérebro e explica as 

manifestações e o carácter progressivo da doença. 
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A doença de Gaucher é comum? 

A doença de Gaucher é uma doença rara estimando-se que ocorra em 1:40.000 a 

1:60.000 nascimentos. A doença de Gaucher tipo 1 é a mais comum com incidência 

de 1:60.000 na população geral. A doença de Gaucher tipo 2 e a doença de Gaucher 

tipo 3 ocorrem em menos de 1:100.000 nascimentos. 

 

Como é transmitida a doença? 

A doença de Gaucher é uma doença genética, causada por uma mutação no gene 

GBA que está localizado no cromossoma 1 e codifica a β-glucosidade ácida. 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 doença de Gaucher 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 doença de Gaucher 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 actualmente 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 doença de Gaucher? 

Os doentes com doença de Gaucher podem apresentar uma severidade muito 

variável de manifestações clínicas, existindo desde casos de doença severa que 

apresentam sintomatologia acentuada desde a infância, com uma progressão mais 

rápida que limita a sobrevida, até casos praticamente assintomáticos. 

A variedade de manifestações clínicas levou a classificar a doença de Gaucher em 

3 tipos, o tipo 1 (não neuropático), o tipo 2 (neuropático agudo) e o tipo 3 

(neuropático subagudo). 
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A doença de Gaucher tipo 1 afeta crianças e adultos e as principais manifestações 

da doença são hepatomelagia (fígado aumentado), esplenomegalia (baço 

aumentado), anemia, trombocitopenia e doença óssea. Os doentes podem 

apresentar astenia, fadiga, sensação de plenitude pós prandial, atraso de 

crescimento, dores e fraturas ósseas. A severidade das manifestações é muito 

variável e a sobrevida pode ser normal. A doença pode manifestar-se e ser 

diagnosticada na infância ou apenas na idade adulta. 

A doença de Gaucher tipo 2 afeta as crianças desde os 4 a 5 meses de vida com 

um compromisso importante do cérebro, baço, fígado e pulmões. O quadro 

neurológico é severo com estrabismo convergente, dificuldades de deglutição, 

espasticidade, retroflexão da cabeça e um atraso muito significativo do 

desenvolvimento psicomotor. A evolução é rápida e habitualmente a sobrevida é 

inferior a 2 anos.  

A doença de Gaucher tipo 3 acarreta compromisso do baço, fígado e ósseo e, do 

ponto de vista neurológico, os doentes apresentam sintomatologia que pode 

aparecer a qualquer idade, nomeadamente crises convulsivas, ataxia, alterações 

dos movimentos oculares ou demência. Estes doentes apresentam uma sobrevida 

intermédia relativamente ao tipo 1 e tipo 2, podendo sobreviver até à segunda ou 

terceira década. 

 

Existe uma cura para a doença de Gaucher? 

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

com doença de Gaucher. 

Os sintomas poderão ser devidamente tratados e aliviados por uma equipa 

multidisciplinar adequada. 

Existem terapêuticas específicas para a doença, nomeadamente a terapêutica de 

substituição enzimática com imiglucerase ou velaglucerase e a terapêutica de 

redução de substrato com miglustat ou eliglustat.  

A terapêutica de substituição enzimática está aprovada desde 1991 para utilização 

em doentes com doença de Gaucher. A administração da enzima é realizada por via 

intravenosa, com a dose e periodicidade de infusão ajustada a cada doente. A 

terapêutica de redução do substrato é administrada por via oral. 
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Estas terapêuticas demonstraram melhorar de forma significativa a anemia, 

trombocitopenia, esplenomegalia, hepatomegalia e manifestações ósseas. 

A grande limitação da terapêutica de substituição enzimática ou de redução de 

substrato é a sua incapacidade de atuar ao nível cerebral, não existido assim 

melhoria das manifestações neurológicas cerebrais. Sendo assim não está indicada 

nos doentes com doença de Gaucher tipo 2 nem será de esperar melhoria das 

manifestações neurológicas nos doentes com doença de Gaucher tipo 3. 

Em Portugal a terapêutica de substituição enzimática e de redução de substrato 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 Gaucher 

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 Gaucher. 
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