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TERAPÊUTICA ESPECÍFICA DA DOENÇA DE POMPE 

 

Critérios adotados pela Comissão Coordenadora de Tratamento das 

Doenças Lisossomais de Sobrecarga 

 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

• As decisões terapêuticas na doença de Pompe 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 adoptados pela Comissão Coordenadora de Tratamento de Doenças Lisossomais de 

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

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

controversas ou omissas, os critérios adoptados 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 doença de Pompe.  

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

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

multidiscipinar.  

• 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 

científica para suspender e não estão esclarecidas as consequências clínicas da cessação 

terapêutica em comparação com a continuação da mesma. 

• Não obstante aos objetivos terapêuticos abaixo enunciados, os objetivos terapêuticos, assim como 

as doses terapêuticas devem ser sempre definidos de forma individualizada, caso a caso, tendo 

em conta também que para alguns dos objetivos terapêuticos abaixo referidos e preconizados por 

consensos internacionais não existe evidência científica suficiente ou robusta que suporte que a 

terapêutica específica da doença de Pompe consiga atingir esses objetivos. 
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DOENÇA DE ARMAZENAMENTO DE GLICOGÉNIO TIPO II (DOENÇA DE POMPE) 

A doença de armazenamento de glicogénio tipo II (GSD2, doença de Pompe) é uma doença 

metabólica de transmissão autossómica recessiva causada por deficiência da enzima -glucosidase 

ácida, com consequente acumulação de glicogénio nos lisossomas das células musculares. Esta 

doença é classificada como precoce (infantil, clássica) ou de início tardio (não clássica).  

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

Sobrecarga aplica-se à terapêutica de substituição enzimática com alfa-glucosidase ácida 

recombinante aprovada pela EMA e FDA, indicada em doentes adultos e pediátricos de todas as 

idades com um diagnóstico confirmado de doença de Pompe. 

 

CRITÉRIOS PARA INÍCIO DA TERAPÊUTICA  

População Critério para início de TSE Referência 

 

 

Forma 

precoce/infantil/ 

clássica 

 

 Todos os doentes com diagnóstico confirmado de D. 

Pompe, estabelecido pela atividade enzimática em 

leucócitos, fibroblastos ou músculo esquelético e / ou 

demonstração de mutações patogénicas em ambos os 

alelos do gene GAA. Deve ser oferecido início de 

tratamento com TSE na dose de 20mg/kg a cada 14 dias. 

Ver considerações relativamente a: 

1) staus CRIM 

2) dose 

 
Tarnopolsky M. et 

al. Can J Neurol 

Sci. 2016; 

43(4):472-85 

 

 

 

 

Forma tardia/não 

clássica 

O tratamento deve ser iniciado nos doentes que cumpram 

todos os seguintes critérios: 

 

 ter um diagnóstico confirmado de Doença de Pompe, 

estabelecido pela atividade enzimática em leucócitos, 

fibroblastos ou músculo esquelético e / ou demonstração 

de mutações patogénicas em ambos os alelos do gene 

GAA. 

 

van der Ploeg A.T. 

et al. Eur J Neurol. 

2017; 24: 768-e31.   

 ser sintomático, ou seja, deve ter fraqueza do músculo 

esquelético ou envolvimento dos músculos 

respiratórios, conforme observado nas avaliações 

clínicas.  

 compromisso com um tratamento regular (a cada duas 

semanas) e monitozação regular (pelo menos uma vez 

por ano) para avaliar a sua resposta ao tratamento. 

 ter função residual dos músculos esqueléticos e 

respiratórios, considerada funcionalmente relevante e 

clinicamente importante para o doente manter ou 

melhorar. 

 não ter outra doença com risco de vida em estadio 

avançado, onde o tratamento para sustentar a vida seja 

inadequado. 
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Considerações relativamente a: 

1) Status CRIM 

O fator mais significativo que pode influenciar a biodisponibilidade da enzima recombinante é o 

desenvolvimento de anticorpos neutralizantes anti-GAA que ocorrem após o início de TSE. Em 

casos de doença infantil de Pompe, a probabilidade de desenvolver altos títulos de anticorpos anti-

GAA é determinada principalmente por seu status CRIM (cross-reactive immunologic material). 

Doentes CRIM- desenvolvem anticorpos de forma mais rápida e com títulos mais elevados que os 

doentes CRIM+. Por este motivo, é aconselhável a determinação do status CRIM antes do inicio de 

tratamento com a TSE. Protocolos de imuno-modulação/indução de tolerância devem ser 

considerados no plano de tratamento. 

No caso dos doentes com forma tardia de Doença de Pompe, não parece existir evidência atual 

de avaliação por rotina do estado CRIM, mas uma determinação de anticorpos antes do inicio da 

TSE poderá ser útil para deteção de elevação ds títulos mais tarde. 

(Tarnopolsky M. et al. Can J Neurol Sci. 2016; 43(4):472-85) 

2) Dose 

Alguns estudos sugerem o beneficio de uma dosagem de TSE superior às doses recomendadas, 

especialmente em doentes com forma infantil se iniciada precocemente (Chien Y.H. et al. Mol Genet 

Metab Rep. 2020; 23:100591.) e em doentes com forma tardia com resposta subóptima ou declínio, 

na ausência de reações associadas à infusão e títulos de anticorpo anti-rhGAA clinicamente 

significativos (Khan A.A. et al. Genet Med. 2020; 22(5):898-907). Contudo, não foi possível até ao 

momento atual, um consenso alargado sobre este aumento de dose, devido à heterogeneidade dos 

doentes e condições de tratamento, devendo a decisão ser tomada caso a caso em seio da CCTDLS. 

OBJECTIVOS TERAPÊUTICOS PARA A TSE NA DOENÇA DE POMPE 

Critério de 

evolução 

Objetivos Terapêuticos 

Forma juvenil e do adulto Referência 

Progressão da 

doença 

diminuir, estabilizar ou reverter  

 

 

 

 

 

 
Llerena Junior J.C. et al.  

Arq Neuropsiquiatr. 2016; 

74(2):166-76.   

Comorbilidades reduzir 

Sobrevida aumentar 

Função motora Melhorar, preservar, atrasar a necessidade 

de auxilio para a locomoção 

Função respiratória Melhorar,  manter, prevenir necessidade de 

assistência respiratória 

Independência do 

doente  

Melhorar ou preservar 

Qualidade de vida Melhorar ou preservar 
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Critério de 

evolução 

Objetivos Terapêuticos 

Forma infantil/clássica Referência 

Sobrevida Aumentar  

Tarnopolsky M. et al. Can 

J Neurol Sci. 2016; 

43(4):472-85 

 

Função cardíaca Melhorar 

Hipertrofia 

Ventricular esquerda 

Regressão 

Função respiratória Melhorar, manter, prevenir necessidade de 

assistência respiratória 

Função motora Melhorar, preservar 

 

CRITÉRIOS PARA NÃO INÍCIO DA TSE NA DOENÇA DE POMPE 

 
 

CRITÉRIOS PARA DESCONTINUAÇÃO DA TSE NA DOENÇA DE POMPE 

A interrupção do tratamento deve ser considerada para qualquer um dos seguintes motivos: 

Nota 1: se após a interrupção do tratamento a doença agravar mais rapidamente do que durante o tratamento, 

o reinicio do TES pode ser considerado.  

Nota 2: a continuação da ERT pode ser considerada durante gravidez e lactação   

Critérios para não iniciar TSE no adulto Referência 

 

Doentes com outra doença com risco significativo de vida em estadio 

avançado ou quando praticamente não existe função muscular 

esquelética ou respiratória remanescente. 

 

van der Ploeg A.T. et al. 

Eur J Neurol. 2017; 24: 

768-e31 

Critérios para descontinuação da TSE no adulto Referência 

Reações graves associados à infusão que não podem ser controladas 

adequadamente. 

 

 

 

 

 
van der Ploeg A.T. et al. 

Eur J Neurol. 2017; 24: 

768-e31 

Níveis elevados de anticorpos que neutralizam significativamente o 

efeito da TSE. 

Desejo do doente  

Incumprimento do plano terapêutico ou avaliações clínicas anuais. 

Doente com outra doença com risco de vida em estadio avançado, 

onde o tratamento para sustentação de vida é inadequado. 

Ausência de estabilização/ melhoria da função muscular esquelética e / 

ou respiratória nos primeiros 2 anos após o início do tratamento, 

conforme avaliado por meio de avaliações clínicas  

Doente com função esquelética e respiratória residual insuficiente para 

ser funcionalmente relevante 

van Kooten H.A. et al. 

Neuromuscul Disord. 

2020; 30(1):59-66.  
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