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s avanços da medicina na
área da genética médica
mostram que pacientes
de algumas doenças he-
reditárias já conseguem

conviver com elas de forma mais bran-
da, graças aos tratamentos que pro-
porcionam o alívio de alguns sintomas
e melhoram a qualidade de vida. O Ins-
tituto Fernandes Figueira (IFF), unida-
de materno-infantil da Fiocruz, é refe-
rência para o tratamento de doenças
genéticas e de patologias consideradas
de alta complexidade clínica, como a
osteogênese imperfecta, a fibrose
cística, também conhecida como mu-
coviscidose e a mucopolissacaridose
tipo I. Agora, o IFF passa a ser centro
de referência para mais uma anoma-
lia genética, a doença de Pompe.

O Departamento de Genética Mé-
dica vem se organizando em três esfe-
ras: assistência, ensino e pesquisa. No
ano passado, foram contabilizadas 3.500
consultas ambulatoriais, das quais 900
eram pacientes de primeira vez. Os es-
tudos foram tema de três publicações e
20 trabalhos apresentados em congres-
sos nacionais e internacionais no ano
de 2005. Além disso, o IFF se destaca
por manter um programa de pós-gra-
duação Lato-sensu e Strictu sensu na
área da Genética Aplicada a Saúde da
Mulher e da Criança. Desde dezembro
de 2005, o IFF passou a tratar pacientes
da doença de Pompe, problema here-
ditário decorrente de um erro inato do
metabolismo (glicogenose tipo II), que
atinge uma criança em cada 40 mil nas-
cimentos em todo o mundo. Entre a po-
pulação afro-descendente a relação pas-
sa a ser uma em cada 14 mil nascidos.

De acordo com o chefe do Depar-
tamento de Genética Médica do IFF,
Juan Llerena, atualmente existem cer-
ca de 400 crianças com a doença de
Pompe recebendo o tratamento em
caráter experimental em todo o mun-
do. A previsão é de que até dezembro
deste ano o uso da medicação esteja
oficializado junto ao Ministério da Saú-

de. No IFF, desde que passou a ser cen-
tro de referência para o tratamento fo-
ram identificados três novos casos da
doença. “Os pacientes que apresentam
características clínicas descritas em
Pompe podem e devem procurar o Ins-
tituto para serem diagnosticados e sub-
metidos ao protocolo experimental de
tratamento, que consiste em reposição
enzimática com a enzima alfa-glucosi-
dase ácida humana recombinante, duas
vezes ao mês no próprio Instituto”, ex-
plica Llerena.

A doença é caracterizada por um
distúrbio metabólico que, na forma de
instalação precoce, leva ao acúmulo de
glicogênio (açúcar) nos músculos e co-
ração, impedindo o bom funcionamen-
to destes. O diagnóstico deve ser reali-
zado o mais rápido possível, pois a
expectativa de vida é de aproximada-
mente sete meses sem o tratamento
adequado. São sintomas da forma de

Excelência em genética confirmada

instalação precoce a musculatura mui-
to flácida (hipotonia), problemas respi-
ratórios progressivos e o aumento do
coração (cardiomegalia grave). A prin-
cipal causa de morte é por insuficiên-
cia cardio-respiratória.

Segundo Llerena, a doença tam-
bém pode ser diagnosticada tardia-
mente. Neste caso, ela pode se mani-
festar em indivíduos entre 2 e 60 anos.
Embora seja o mesmo defeito enzi-
mático, o geneticista explica que o
quadro clínico difere muito da fase de
instalação precoce, e tem como prin-
cipais sintomas a fraqueza dos mem-
bros superiores e inferiores, o compro-
metimento muscular esquelético e a
redução da mobilidade. “Como na
fase tardia os sinais são semelhantes
aos de outras doenças musculares, o
problema pode nunca ser detectado
ou ser tratado como outra doença”,
destaca o médico.
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Unidade da Fiocruz passou a ser referência no tratamento de distúrbios metabólicos


