
                
 
 
 

DOC.008.DSL – Janeiro/2019   |   Elaborado: Olga Azevedo  

1 

INFORMAÇÃO PARA O DOENTE 

DOENÇA DE POMPE 

 Introdução 

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

deficiência da atividade da enzima α-glucosidase ácida. A doença foi pela primeira 

vez descrita por Joannes Cassianus Pompe em 1932. Na doença de Pompe está 

descrito um subtipo da doença com início infantil (no 1º ano de vida) e um subtipo 

com início tardio (após o 1º ano de vida).   

Actualmente não existe uma cura para a doença de Pompe, mas existe um 

tratamento dirigido à doença, a terapêutica de substituição enzimática, que ajuda a 

controlar e reduzir de forma significativa os sintomas dos doentes. Adicionalmente 

a avaliação e 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 Pompe têm um défice na actividade de uma enzima 

chamada α-glucosidase ácida, que é essencial na degradação do glicogénio. Ao não 

ocorrer a degradação, o glicogénio acumula-se nos lisossomas das células, o que 

leva à disfunção celular. Esta acumulação progressiva ocorre de forma mais 

proeminente no músculo cardíaco, liso e esquelético, e explica as manifestações da 

doença. 

 

A doença de Pompe é comum? 

A doença de Pompe é uma doença rara estimando-se uma incidência de 1:40.000 

nascimentos. 

 

Como é transmitida a doença? 

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

GAA, que está localizado no cromossoma 17 e codifica a α-glucosidase ácida, uma 
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das enzimas que degrada o glicogénio. Esta doença é transmitida de uma forma 

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

do pai para que a doença se manifeste. Caso o individuo possua apenas um gene 

com a mutação, então é portador. 

É importante que as famílias de doentes com doença de Pompe 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 Pompe 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 da mutação. 

Existem actualmente testes genéticos simples, baseados em análises ao sangue, 

que poderão identificar quais os elementos da família 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 Pompe? 

Os doentes com doença de Pompe podem apresentar um espectro muito vasto de 

sintomas. Nos casos mais severos de doença de Pompe infantil os sintomas e os 

sinais aparecem nos primeiros meses de vida, ao passo que nos casos de doença 

de Pompe de início tardio os sintomas podem aparecer apenas após vários anos.  

Os doentes com doença de Pompe infantil apresentam um atraso de crescimento, 

um atraso no desenvolvimento psicomotor, hipotonia severa, cardiomegalia e 

miocardiopatia, dificuldades em se alimentar e deglutir, dificuldade respiratória, 

hepatomegalia, macroglossia e surdez. 

Os doentes com doença de Pompe de início tardio apresentam uma fraqueza 

muscular mais acentuada na cintura pélvica e escapular, apneia de sono, dispneia 

de esforçoe infecções respiratórias recorrentes. 

 

Existe uma cura para a doença de Pompe? 

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

com doença de Pompe. 
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Os sintomas poderão ser devidamente tratados e aliviados por uma equipa 

multidisciplinar adequada. 

Para os doentes com doença de Pompe existe uma terapêutica específica, a 

terapêutica de substituição enzimática, que está aprovada desde 2006e é 

administrada por via intravenosa cada 15 dias. 

A terapêutica de substituição enzimática na doença de Pompe infantil aumenta a 

sobrevida, diminui a cardiomegalia, melhora a função cardíaca e a força muscular. 

Na doença de Pompe de início tardio ocorre uma melhoria da força muscular e das 

manifestações respiratórias. 

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 de 

Lisossomais Sobrecarga).  

Deverá consultar o seu médico assistente para mais esclarecimentos. 

 

 Viver com doença de Pompe 

Poderá esclarecer todas as dúvidas com a equipa multidisciplinar disponível neste 

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

as famílias e doentes com Pompe. 
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