
Comissão Coordenadora do Tratamento de Doenca̧s Lisossomais de Sobrecarga 1 

 

TERAPÊUTICA ESPECÍFICA DA DEFICIÊNCIA DA LIPASE ÁCIDA 

LISOSSOMAL (DLAL) 

 

Critérios adotados pela Comissão Coordenadora de Tratamento das 

Doenças Lisossomais de Sobrecarga 

 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

• As decisões terapêuticas da Deficiência da Lipase Ácida Lisossomal (DLAL) devem basear-se 

em evidência científica robusta e atualizada assim como nas melhores práticas médicas e 

recomendações internacionais de peritos ou sociedades científicas consensual e globalmente 

reconhecidas pelo seu mérito nesta matéria.  

• Os critérios adotados pela Comissão Coordenadora de Tratamento de Doenças Lisossomais de 

Sobrecarga baseiam-se numa extensa revisão bibliográfica efetuada nas bases de dados médicas 

PubMed e Ovid, em julho de 2021. Nas situações em que as recomendações internacionais são 

controversas ou omissas, os critérios adotados por esta Comissão refletem a opinião dos peritos 

que a compõem.  

• Não obstante aos critérios abaixo enunciados, as decisões terapêuticas devem ser sempre 

individualizadas e ponderadas caso a caso, com base no julgamento clínico de uma equipa 

multidisciplinar de profissionais de saúde com competência e experiência acumulada no 

diagnóstico, tratamento e seguimento de doentes com DLAL.  

• As decisões de não início da terapêutica devem ser sempre cuidadosamente ponderadas e 

assumidas em casos selecionados, após discussão aprofundada do caso em reunião 

multidisciplinar.  

• As decisões de suspensão da terapêutica devem ser ponderadas de acordo com o referido em 

consensos internacionais e tomadas em casos selecionados uma vez que há falta de evidência 

cientifica para apoiar esta decisão.  

• Os objetivos terapêuticos, nesta doença, passam por uma melhoria, estabilização ou atraso da 

progressão do quadro clínico tendo em conta a história natural. Estes objetivos devem ser sempre 

definidos de forma individualizada, caso a caso, tendo em conta que não existem ainda consensos 

internacionais (em relação aos objetivos terapêuticos) apoiados em evidência científica suficiente 

ou robusta que suporte que a terapêutica específica do DLAL consiga atingir esses objetivos. 

• Os critérios adotados pela Comissão Coordenadora de Tratamento de Doenças Lisossomais de 

Sobrecarga aplicam-se à terapêutica de substituição enzimática com sebelipase alfa aprovada pela 

EMA e FDA em 2015 a ser utilizada na forma infantil, a denominada doença de Wolman, rara e 

rapidamente progressiva e na forma menos grave, designada por Doença de Armazenamento dos 

Ésteres de Colesterol. 
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CRITÉRIOS PARA INÍCIO DA TERAPÊUTICA DA DEFICIÊNCIA DA LIPASE 

ÁCIDA LISOSSOMAL 

A deficiência da Lipase Ácida Lisossomal, é uma doença autossómica recessiva ultra-rara, causada 

por mutações no gene LIPA, que codifica esta hidrólase lisossomal, responsável pela degradação 

dos triglicerídeos e dos ésteres de colesterol levando ao acúmulo de lípidos nos macrófagos de vários 

tecidos. 

A idade de início e espectro fenotípico é variável: 
 

• Forma de início infantil com apresentação precoce- também designada por doença de 

Wolman tem um curso clínico severo, caracterizado por manifestações gastrointestinais 

(vómitos, diarreia, esteatorreia), atraso de desenvolvimento estaturo-ponderal, má-absorção, 

calcificações das suprarrenais, insuficiência hepática e suprarrenal. Sem tratamento a morte 

ocorre antes do 1º ano de vida 
 

• Forma infantil com apresentação tardia e forma adulta, historicamente conhecida como 

doença de armazenamento dos ésteres de colesterol, tem um curso mais ligeiro 

caracterizando-se por envolvimento hepático e por dislipidemia significativa com 

aterosclerose acelerada.  

 

Todos os doentes com as formas infantil precoce, infantil tardia e adulta, com diagnóstico 

bioquímico confirmado de deficiência da LAL (em DBS, leucócitos e/ou fibroblastos) e/ou estudo 

molecular do gene LIPA (duas mutações patogénicas no gene LIPA) e manifestações clínicas de 

DLAL, têm indicação para iniciar terapêutica logo após o diagnóstico.  

Todos os doentes com apresentação infantil precoce, Doença de Wolman, devem iniciar TSE, 

imediatamente após o diagnóstico, com regime específico e com carácter de urgência. 

 

População Critérios para início de TSE Referência 

 

 

Doentes com a forma 

infantil precoce (idade de 

diagnóstico abaixo de 1 

ano)  

 Manifestações gastrointestinais (vómitos, 

diarreia e esteatorreia) 

 

Vijay S et al. Orphanet 

J Rare Dis. 2021; 

16(1):13.  
 

Jones SA et al. Genet 

Med. 2016; 18(5):452-

8.  

 

 Atraso de desenvolvimento estaturo-ponderal 

 Má absorção 

 Calcificação das suprarrenais 

 Insuficiência hepática 

 Insuficiência suprarrenal 

  Síndrome hemofagocítico 

 

 

Doentes com a forma 

infantil tardia (> 1 ano) e 

a forma adulta – “late-

onset” 

 Elevação das transaminases (ALT e /ou AST)  

Burton BK et al. N 

Engl J Med. 2015; 

373(11):1010-20.  

 

Pericleous M et al. 

Lancet Gastroenterol 

Hepatol. 2017; 

2(9):670-679. 

 Dislipidemia aterogénica (elevação do 

colesterol total, LDL-C e Triglicerídeos e 

redução de HDL-C) 

 Hepatomegalia ou hepatoesplenomegalia 

 Manifestações gastrointestinais 

 Insuficiência hepática 

 Fibrose hepática na Biópsia Hepática 
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Embora não existam diretrizes estabelecidas para a abordagem da DLAL, os artigos publicados 

sobre o tratamento desta doença de sobrecarga lisossomal rara, recomendam que todos os doentes 

devem ser monitorizados a avaliados por uma equipa multidisciplinar em que para além da TSE 

atualmente aprovada com sebelipase alfa é fundamental sobretudo no grupo pediátrico uma 

abordagem nutricional com estabelecimento de um plano dietético rigoroso. 

 

CRITÉRIOS PARA NÃO INÍCIO DA TERAPÊUTICA DA DEFICIÊNCIA DA LIPASE 

ÁCIDA LISOSSOMAL 

 

★ Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) Drug Implementation Advice for Sebilipase Alfa 

 

CRITÉRIOS PARA DESCONTINUAÇÃO DA TERAPÊUTICA DA DEFICIÊNCIA DA 

LIPASE ÁCIDA LISOSSOMAL 

★ Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health (CADTH) Drug Implementation Advice for Sebilipase Alfa 

A descontinuação da terapêutica deverá ser analisada de forma individualizada e discutida por cada 

Centro de Referência e na CCTDLS. 

 

 

 

Critérios para não iniciar TSE Referência 

Hipertensão portal  ★ 

Disfunção hepatocelular severa (Child-Pugh classe C) ★ 

Doença hepática terminal ★ 

Critérios para descontinuação da TSE Referência 

Efeitos adversos Major e/ou intolerância a TSE 

(reações de hipersensibilidade incluindo anafilaxia, hipotensão ou febre que 

não respondem ao tratamento standard ou que tenham impacto significativo na 

qualidade de vida ou que ameacem a vida) 

★ 

Doença Hepática terminal ★ 

Aumento do volume hepático e do esplénico de pelo menos 15% avaliado por 

ecografia abdominal 
★ 

Agravamento estaturo -ponderal definido pela OMS  ★ 

Agravamento e progressão da insuficiência hepática evidenciada pelo 

aparecimento de novo de hipertensão portal ou agravamento de hipertensão 

portal prévia 

★ 
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OBJETIVOS TERAPÊUTICOS PARA A TSE DA DEFICIÊNCIA DA LIPASE ÁCIDA 

LISOSSOMAL 

Critério de Evolução 

Objetivos Terapêuticos 

Forma Infantil 

(<1ano) 

Forma Infantil 

Tardia e Adulta 
Referência 

Sobrevida Aumento  Vijay S et al. Orphanet J Rare 

Dis. 2021; 16(1):13.  

 

 

Transaminases (ALT e 

AST) 

Redução Normalização Vijay S et al. Orphanet J Rare 

Dis. 2021; 16(1):13.  

 

Burton BK et al. N Engl J Med. 

2015; 373(11):1010-20. 

 

Pericleous M et al. Lancet 

Gastroenterol Hepatol. 2017; 

2(9):670-679.  

 

Perfil lipídico: 

Colesterol total, LDL-

C, HDL-C e 

Triglicéridos 

 Melhoria Burton BK et al. N Engl J Med. 

2015; 373(11):1010-20. 

 

Erwin AL. Therap Adv 

Gastroenterol. 2017; 10(7):553-

562.  

 

Su K et al. Appl Clin Genet. 

2016; 9:157-167.  

 

Hepatoesplenomegália Redução Redução Su K et al. Appl Clin Genet. 

2016; 9:157-167.  
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