
 
Preparo do exame 
 
ALFA 1 ANTITRIPSINA  
 
OUTROS NOMES: 
ALFA 1 ANTI PROTEASE ALFATRIP 
 
INTERPRETAÇÃO 
 
É uma glicoproteína sintetizada no fígado, cuja principal função é neutralizar enzimas 
proteolíticas, como a tripsina, plasmina e elastase. A deficiência de alfa-1-antitripsina é doença 
geneticamente determinada e suspeita-se desta deficiência se se está baixa. O diagnóstico é 
confirmado por fenotipagem e biópsia hepática. Como é uma proteína de fase aguda, eleva-se 
em várias neoplasias, doenças inflamatórias e hepáticas. Em infecções e processos 
inflamatórios seus valores podem alcançar três vezes o normal. Indicação: detecção de 
deficiências hereditárias na produção de (A1AT), possíveis fatores para doença pulmonar 
obstrutiva crônica (DPOC) e doença hepática; diagnóstico de cirrose hepática e hepatite crônica 
ativa; investigação de enfisema, hepatite neonatal, cirrose juvenil, paniculite; marcador de fase 
aguda. Interpretação clínica: Valores aumentados: gravidez normal, doenças pulmonares 
crônicas, edema angioneurótico hereditário, doenças gástricas, doenças hepáticas, doenças 
reumáticas, como marcador de fase aguda em processos inflamatórios inespecíficos com injúria 
tecidual, necrose, inflamação ou infecção. Valores diminuídos: perda proteica severa, 
deficiência de A1AT (um dos mais freqüentes erros inatos do metabolismo, levando a 
desenvolvimento de enfisema juvenil, hepatopatia colestática em bebês, cirrose familiar 
infantil, enfisema familiar, DPOC, cirrose hepática, hepatoma. Contraceptivos orais podem 
interferir na sua dosagem.  
 
INSTRUÇÃO DE COLETA 
 
Material: Sangue. 
Jejum de 4 horas. 
O cliente não deve ingerir bebida alcoólica nas 24 horas que antecedem o exame. 
Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 7 dias(s). 
 
HORÁRIO DE COLETA 

                                                                                                                                                                 
Segunda à Sexta: das 6:00 às 11:00 horas 
Sábados: das 6:00 às 10:00 horas. 
 
IMPORTANTE 

Apresentar pedido médico, Carteirinha do convênio, documento com foto (RG ou CNH). 

Menor de 18 anos deverá estar acompanhado do responsável legal, com documento de 

identificação de ambos. 

Confira o folder de atendimento ao paciente do Centro Médico clicando aqui. 
Em casos de dúvidas entre em contato por um de nossos canais de atendimento. 

https://www.centromedicosorocaba.com.br/files/manual%20centro%20medico.pdf

