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ALFA-1 – UMA DOENÇA RARA, UMA NECESSIDADE REAL DE AGIR

A deficiência de alfa-1 antitripsina foi
descoberta há mais de 50 anos, porém, a
maior parte das suas funções e propriedades
continua a ser desconhecida. Precisamos de
mais apoio para investigação.

3% dos doentes com DPOC são doentes Alfa-1

DPOC

Em 2020, a DPOC será uma das principais
causas de morte a nível mundial

Dr. Ilaria Ferrarotti, Universidade de Pavia,
Itália

Levei 15 anos para que o diagnóstico de
Alfa-1 fosse estabelecido. Foi um alívio
saber o que se passava comigo. Agora já
posso fazer o tratamento. Quem me dera
que isso tivesse acontecido mais cedo!

Alfa-1 é a causa genética rara da DPOC
mais amplamente reconhecida

Alfa-1 provoca cirrose não imputável ao
consumo de álcool e acelera a progressão
de outras doenças hepáticas

Marlene Mizzi,
Membro do Parlamento Europeu, Malta

Na região da Europa, mais de 66m de pessoas têm DPOC, das quais pelo menos
2m de casos são provocados por deficiência de AAT. Todos os doentes com DPOC
devem fazer testes para despiste da Alfa-1. Este passo simples, por si só, melhoraria significativamente o disgnóstico.
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Oxigeno-terapia

›
Imobilidade

›
Necessidade
de transplante

Complicações relacionadas com os pulmões devido a Alfa-1 não controlada

›
Cuidados
domiciliários

PD Pavel Strnad, Hospital
Universitário de
Aachen, Alemanha

Prof. Christian Trautwein, Hospital Universitário de
Aachen, Alemanha

Complicações relacionadas com os pulmões devido a Alfa-1 não controlada

›

Especialmente se houver
antecedentes
familiares de
Alfa-1!

É fundamental a realização de um teste
para despiste de deficiência Alfa-1 antitripsina em todos os casos de doença
hepática de origem desconhecida, em
recém-nascidos, crianças e adultos.

Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko, Instituto Nacional de Tuberculose e Doenças Pulmonares,
Polónia

›

Doente com Alfa-1 da Dinamarca

Apesar das doenças raras serem uma prioridade de saúde pública, é necessário garantir que
todos os doentes com alfa-1 têm acesso a um
diagnóstico e tratamento precoces e que podem beneficiar das oportunidades decorrentes
da investigação e da inovação.

Alfa-1 é a única forma de DPOC com tratamento específico e que dispões do maior
nível de dados para esse tratamento

›
Morte

Complicações
decorrentes de
doença hepática

›
Absentismo escolar
/ profissional

›
Recorrência de
internamentos
hospitalares

›
Necessidade de
transplante

Morte
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INTRODUÇÃO

A deficiência Alfa-1 antitripsina (outrora designada por Alfa-1) é uma condição hereditária que potencia o risco de desenvolvimento de doença pulmonar, hepática e de outras
doenças. Existem casos de Alfa-1 em todo o mundo, porém, a prevalência da forma mais
grave da doença na Europa é variável, afetando cerca de 1 em 1.500 a 3.500 indivíduos,1
sendo que as formas ligeiras da doença são muito mais frequentes.2
A principal dificuldade do tratamento de Alfa-1 é conseguir fazer um diagnóstico precoce,
algo que, na maioria dos doentes, só acontece quando surgem os sintomas graves, não
obstante os meios de disgnóstico baratos e eficazes que existem. Muitas vezes, os sintomas de doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC) e de doença hepática não levam a
uma referenciação adequada para centros de excelência Alfa-1. Este desafio requer uma
abordagem consolidada por parte de profissionais de saúde qualificados e de doentes.
Além disso, os doentes com Alfa-1 necessitam de políticas que facilitem a partilha de
experiências, promovam medidas preventivas, tais como o rastreio e que permitam uma
abordagem personalizada na avaliação dos medicamentos para os doentes com Alfa-1. A
política europeia também deve reconhecer que doenças como a Alfa-1 beneficiam de uma
grande partilha de informações a nível nacional e da UE e, por conseguinte, a condição
deve ser considerada em muitas áreas políticas, nomeadamente em termos de política
ambiental, económica e educacional. O fardo da Alfa-1 não é o
número de doentes afetados, mas sim a vida de cada indivíduo, que pode ser significativamente afetada devido a um
Este documento destaca
diagnóstico tardio e a um acesso limitado ao tratamento.
a forma como a comunidade
Aliás, a Alfa-1 é uma doença potencialmente fatal e, sem
um tratamento e cuidados apropriados, os doentes têm
uma esperança de vida diminuída. O aspeto social da
Alfa-1 não deve ser esquecido: muitos doentes com Alfa-1
têm que lidar com o estigma associado à doença pulmonar,
que é “a doença do fumador” e à doença hepática, que é “a
doença dos alcoólicos“.

Europeia pode melhorar os
cuidados dos doentes e apela
a uma maior sensibilização de
todos os cidadãos para a necessidade de diagnosticar, tratar e
cuidar dos doentes com Alfa-1

Recomendações Políticas relativas à Alfa-1
Para os
responsáveis políticos
Melhorar as políticas
dos doentes, tornar os
sistemas de saúde mais
sustentáveis e integrar
os doentes com Alfa-1
em questões políticas
mais abrangentes.
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Para os profissionais
de saúde
Maior sensibilização em
torno da altura em que
se deve fazer o teste para
despiste da Alfa-1, como
reconhecer a doença e
como fazer a ponte com
os centros de excelência

Consolidar as melhores práticas dos
diferentes centros de
excelência e recomendar boas práticas de networking

Para os indivíduos
e cuidadores
Aprofundar os conhecimentos sobre a Alfa-1, incentivar
todos os doentes com
DPOC a fazer o teste para
despiste da Alfa-1, saber
o que dizer ao médico e o
que mais pode fazer.

RECOMENDAÇÕES GERAIS

O presente documento apela a que todos os responsáveis políticos, profissionais de saúde, indivíduos e cuidadores respeitem estas recomendações:

Recomendações para Responsáveis Políticos
• Todos os Estados Membros devem desenvolver um programa de diagnóstico
para a Alfa-1 no seu plano de doenças raras. A Comissão Europeia deverá
desenvolver um projeto para produzir as credenciais mínimas para os centros
de excelência Alfa-1.
• Os organismos pagadores nacionais devem desenvolver decisões de comparticipação, com base na distinção entre doentes com Alfa-1 de deterioração
rápida ou não rápida.
• Os governos nacionais deverão garantir que a legislação não impede os indivíduos de fazerem os testes genéticos para doenças raras, assegurando que
os doentes não sintomáticos não têm prémios de seguros mais elevados.

Recomendações para Profissionais de Saúde (PS)
• Os PS devem considerar o diagnóstico de Alfa-1 em doentes com DPOC,
enfisema, asma brônquica, bronquiectasia, doença hepática inexplicável,
paniculite, vasculite inesperada e em doentes com antecedentes familiares
de Alfa-1.
• Realizar testes a todas as populações de doentes atrás referidas, fazendo
uma simples análise de sangue e referenciar todos os doentes com testes
positivos para para centros de excelência (apresentados na página 22).
• Os centros de excelência devem trabalhar em rede, como é o caso por
exemplo das Redes de Referência Europeia, a fim de partilhar experiências,
referenciar os doentes e formar os profissionais de saúde de toda a Europa.

Recomendações para os Indivíduos e Cuidadores
• Se tiver sintomas inexplicáveis de doença pulmonar, hepática ou cutânea,
peça ao seu médico para fazer o teste para despiste de Alfa-1.
• Os doentes com Alfa-1 devem ajustar o seu estilo de vida a fim de reduzir a
possibilidade de desenvolvimento ou de agravamento de doença pulmonar,
hepática ou cutânea.
• Os doentes com Alfa-1 e os respetivos cuidadores devem procurar apoio junto
de grupos de doentes e/ou de apoio aos doentes.
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O QUE É A ALFA-1?
Alfa-1 é uma condição genética hereditária, transmissível de pais para filhos através dos
genes.
Alfa-1 ocorre quando há falta de uma proteína, designada por Alfa-1 antitripsina ou AAT,
no sangue. A AAT, a proteína Alfa-1, é essencialmente produzida pelo fígado. A principal
função da AAT é proteger os pulmões de inflamação provocada por infeção e agentes
irritantes inalados, como é o caso do fumo do tabaco.

Normal

Existem níveis baixos de AAT no sangue quando a AAT é anormal e não pode ser libertada
de forma normal a partir das células hepáticas, o que leva a uma acumulação anormal de
ATT no fígado e pode dar origem a doença hepática e a uma deficiência de ATT no sangue
que pode provocar doença pulmonar nos adultos.3

Deficiência de Alfa-1 Antitripsina

A alfa-1 antitripsina reveste
os pulmões e protege-os da
elastase neutrofílica

Pulmão

Pulmão
Fígado

Glóbulos brancos (neutrófilos)
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A alfa-1 antitripsina
produzida no fígado
protege os pulmões da
elastase neutrofílica

Va
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Fígado

Pulmões sem
revestimento de Alfa-1
antitripsina, deixando-os
vulneráveis a lesões por
elastase neutrofílica

Elastase neutrofílica
Produzida pelos glóbulos
brancos para eliminar
bactérias nocivas. Potencialmente lesiva para os
pulmões

Glóbulos brancos (neutrófilos)

Alfa-1 antitripsina
Acumulada no fígado,
provocando danos
hepáticos

Elastase neutrofílica Não
inibida, dando origem a
danos nos pulmões
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COMO É QUE A ALFA-1 É HEREDITÁRIA?

TRATAMENTO PADRÃO PARA DOENTES COM ALFA-1

Como doença genética, para herdar a forma grave de Alfa-1, o chamado gene Z-AT (ou
outra variante seriamente comprometida de AT) tem que ser transmitido pelos pais. Se
um indivíduo for portador de dois genes Z-AT, o seu nível de AAT será 10 a 20 % do nível
normal. A proteína AAT afetada pelo gene Z-AT acumula-se no fígado, o que significa que
o indivíduo não liberta AAT suficiente para controlar a enzima no organismo.4 Uma produção deficiente da proteína AAT no fígado resulta essencialmente em um compromisso
da proteção pulmonar.5

Pai portador

Mãe portadora

Os doentes com Alfa-1 com doença pulmonar, como
por ex. a asma, a DPOC ou a bronquiectasia podem ser
tratados com os mesmos fármacos que são usados pelos
doentes não Alfa-1 para o tratamento destas condições.

Portador
Não
afetado
Afetado

Filho
não afetado
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Os sintomas podem ser tratados com medidas terapêuticas adequadas. Além de
tratamentos específicos para os pulmões e para o fígado, todos os doentes com Alfa-1
devem tomar as devidas precauções para evitar infeções, nomeadamente a vacinação,
consumo moderado de álcool (salvo em caso de doença hepática estabelecida, em
que o consumo deve ser evitado) e não fumar.6

A terapêutica específica disponível para doentes com Alfa-1 com
doença pulmonar é designada por terapêutica de reposição. Esta
terapêutica é constituída por perfusões intravenosas, normalmente
semanais, de proteína AAT para aumentar o nível da proteína existente
no sangue e nos pulmões. Esta terapêutica mostrou uma redução da taxa
de declínio pulmonar e uma melhoria da sobrevivência. A terapêutica de
reposição não restaura a função pulmonar perdida, deste modo, é crucial
que os doentes a façam tão precocemente quanto possível, em caso de
evidência de deterioração da função pulmonar.7

Filho
portador

Filho
portador

Filho
afetado

No caso das doenças hepáticas, o transplante de fígado é a única terapêutica viável atualmente disponível.8 Outras opções de tratamento podem incluir o ajuste do
consumo de álcool, a vacinação contra a hepatite A&B e um ajuste da alimentação.9
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RECOMENDAÇÕES PARA RESPONSÁVEIS POLÍTICOS

Agir, coordenar, avaliar

Desafio 1: Diagnóstico tardio ou incorreto
Se bem que a Alfa-1 seja uma das doenças hereditárias mais frequentes na Europa, a ausência de uma diagnóstico correto e atempado constitui um grande desafio devido à falta de
conhecimento da doença e, consequentemente, à sua exclusão dos programas de rastreio
sistemático. A Alfa-1 é diagnosticada através de um método simples e económico – uma
análise de sangue. Contudo, o diagnóstico de Alfa-1 deve envolver igualmente o rastreio à
família. Se bem que a realização de testes genéticos seja crucial para os doentes com maior
probabilidade para ter Alfa-1, estes doentes podem ser céticos relativamente ao rastreio,
porque têm receio do consequente aumento dos prémios do seguro.

Apelo à Ação
• A Comissão Europeia deverá atualizar o estudo CORDIS realizado em 2002 por forma a
refletir sobre o estado atual dos testes genéticos para determinação de doenças raras e a
publicar posteriormente recomendações para os países promoverem uma abordagem baseada na manutenção de um elevado nível de saúde humana e não na discriminação dos
doentes que dão passos eficazes no sentido de evitar custos humanos e para os sistemas
de saúde.
• Todos os Estados Membros devem desenvolver um programa para o disgnóstico de
Alfa-1, como parte integrante do plano para as doenças raras e garantir que as diretrizes
para as doenças relacionadas, como a DPOC e a cirrose hepática, incluem a realização
obrigatória de testes para despiste da Alfa-1.
• Considerar o rastreio de Alfa-1 em recém-nascidos, reconhecendo a importância de evitar o
dispendioso transplante de órgãos e a perigosa e dispendiosa progressão da doença não
controlada

Desafio 2: Reembolso
Atualmente, a Alfa-1 não tem cura, contudo, existem numerosos tratamentos para um
melhor controlo da doença. Um dos tratamentos mais avançados para os doentes afetados
pela Alfa-1 a nível pulmonar e cutâneo é designado por terapêutica de reposição, que tem
como objetivo abrandar ou prevenir a progressão da doença pulmonar e é frequentemente
recomendada para os doentes com Alfa-1. Apesar dos resultados promissores da terapêutica
de reposição e de ser, comprovadamente, rentável do ponto de vista económico10, a sua
comparticipação está aprovada apenas em alguns países.

Apelo à Ação
• Os contribuintes deverão considerar o número de “doentes de declínio rápido”11 candidatos a receber terapêutica de reposição em vez de considerarem toda a população de
doentes, quando fizerem a análise da relação custo-benefício.
• Considere a avaliação da doença através de Tomografia Computorizada (TC).
• A terapêutica de reposição foi, comprovadamente, rentável do ponto de vista económico12 e a Alfa-1 é a única forma de DPOC com tratamento específico, da qual se dispõe
de um dos mais elevados níveis de dados e, portanto, deve ser disponibilizada a todos
os doentes que dela necessitam.
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Desafio 3: Coordenação
Os Centros de Excelência são o marco de cuidados das doenças raras, na UE. Em todos os
países, os centros de excelência devem ter um processo de aprovação mais coordenado,
para que os doentes saibam onde existem cuidados especializados e onde são os pontos de
referenciação mais adequados. Este passo é crucial para o desenvolvimento de Redes Europeias de Referência (RERs) em todas as áreas terapêuticas e para que os doentes aos quais
foi detatada Alfa-1 possam ser tratados convenientemente. Em 2017 foram lançadas duas
RERs, que integravam a Alfa-1: a Rede Europeia de Referência sobre Doenças Respiratórias
Raras (ERN LUNG) e a Rede Europeia de Referência sobre Doenças Hepatológicas Raras (ERN
RARE-LIVER). Além disso, existem 63 centros de excelência designados na lista disponível
do website Orphanet, porém, estes são autoatribuídos pelo Serviço Nacional de Saúde, dos
quais 24 centros encontram-se em um único país.13

Apelo à Ação
• Implementação da Diretiva da UE relativa aos Cuidados de Saúde Transfronteiriços
para suportar o direito dos doentes aos melhores cuidados possíveis, também no
estrangeiro, se isso for considerado o mais adequado.
• A Comissão Europeia deverá incorporar um projeto no âmbito do 3º Programa de Saúde
que dê acreditação aos Centros de Excelência Alfa-1.
• O desenvolvimento de um “Selo da UE”, registado na base de dados Orphanet denotando um centro de excelência por área terapêutica. Este selo envolveria a mesma
forma de processamento para as candidaturas a RRE e comparativamente aplicável para
os doentes saberem onde poderão receber cuidados especializados.

Desafio 4: Política holística relativamente à Alfa-1
A alfa-1 não requer somente uma política de saúde sólida, mas também uma abordagem refletida de que as questões ambientais, tais como a poluição (interior e exterior) e a toxicidade
dos produtos químicos nos locais de trabalho têm um impacto importante na saúde humana.
Os doentes com Alfa-1 apresentam uma degeneração dos órgãos notoriamente mais rápida
que outros doentes com DPOC em ambientes com mais poluentes no ar.14

O que se pode fazer?
• Os Estados Membros da UE devem melhorar a qualidade do ar ambiental através da
implementação eficaz dos padrões de qualidade do ar desenvolvidos pela UE e pela
OMS.
• A UE deve desenvolver uma estratégia abrangente relativa à qualidade do ar interior.

PA má qualidade do ar é um assassino invisível que
afeta atualmente 90% da população urbana da UE,
em particular os doentes com doença pulmonar.
Alcançar os mais elevados padrões de qualidade de
ar exterior e interior é apenas uma medida que os
legisladores podem tomar para melhorar a saúde
dos doentes com Alfa-1.
Seb Dance, Membro do Parlamento Europeu, RU
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POR QUE RAZÃO É IMPORTANTE AGIR AGORA?

A política de
cuidados desaúde
não promove
o rastreio

Falta de
coordenação da
UE em matéria
de expertise

Ausência de
diagnóstico

Questões
relacionadas
com o seguro
e estigma

Progressão da
doença não
controlada

Maus cuidados
transfronteiriços que
levam a questões
sociais

Maior peso para os
sistemas de saúde

Transplantes
de órgãos
dispendiosos

Deteção e
absentismo nos
primeiros anos de
trabalho

Custos económicos
nacionais
desnecessários

As doenças raras, como é o caso da Alfa-1, requerem uma combinação de trabalho coordenado em matéria de políticas da UE para harmonizar normas e beneficiar de experiência diferencial e de planos nacionais sólidos, a fim de garantir que são prestados aos
doentes cuidados de saúde holísticos em sistemas de saúde com recursos limitados.

Uma mensagem do Parlamento Europeu
As doenças raras, nomeadamente a Alfa-1, afetam apenas um pequeno grupo da população e, durante muito tempo, as necessidades destes doentes foram negligenciadas:
conhecimento limitado sobre doenças raras, elevados custos de serviços especializados e
de terapêuticas eficazes resultaram em falta de atenção e de investimento em investigação
e nos serviços de cuidados de saúde nesta área.
Contudo, na última década, a UE tem contribuído ativamente para a mudança da perspetiva relativamente às doenças raras: os desenvolvimentos legislativos verificados a nível
da UE levaram à criação, a nível nacional, de planos e de centros de especialização em
doenças raras na maioria dos Estados Membros, bem como à facilitação da investigação
e da realização de ensaios clínicos e ainda à possibilidade de fazer o diagnóstico e de
receber tratamento e cuidados médicos no estrangeiro. Já existem muitas ferramentas
úteis para as doenças raras, incluindo mas não limitado ao Regulamento da UE relativo a
Medicamentos Órfãos, à Diretiva da UE sobre os Direitos dos Doentes a Cuidados de Saúde Transfronteiriços, ao Programa de Saúde Pública da UE e ao Regulamento dos Ensaios
Clínicos, embora seja muito importante continuar a avaliar e a melhorar os instrumentos
legislativos existentes e a desenvolver novas soluções para melhorar o diagnóstico, os
tratamentos e a investigação.
Nos próximos anos, deverá ser dada especial atenção ao desenvolvimento de programas diagnósticos para a Alfa-1, como parte dos planos das doenças raras nos Estados
Membros. É necessário um diagnóstico melhor para combater eficientemente a doença
e para evitar custos mais elevados no futuro. Para garantir o acesso a cuidados de saúde
de qualidade para todos os Europeus, as ferramentas proporcionadas pelas disposições
transfronteiriças em matérias de saúde devem ser totalmente usadas por todos os Estados
Membros. Enquanto representantes eleitos dos cidadãos europeus, gostaríamos de manifestar o nosso permanente empenho em trabalhar para a saúde e bem-estar de todos os
europeus, com particular incidência nos doentes com doenças raras.
Seb Dance, Membro do Parlamento Europeu, S&D, RU

Marlene Mizzi, Membro do Parlamento Europeu, S&D, Malta

Sirpa Pietikäinen, Membro do Parlamento Europeu, EPP, Finlândia

Soluções políticas eficazes para a Alfa-1 não são necessariamente complicadas, porém, a
falta de sensibilização em torno desta doença indica simplesmente que a política omitiu
elementos cruciais para estes doentes. Esta é uma área em que os responsáveis políticos
nacionais e europeus podem fazer alterações rápidas para a vida dos doentes, que irão
melhorar não só a prosperidade dos doentes, mas também o funcionamento socioeconómico das sociedades europeias.
A falta de ação política gera um círculo vicioso, em que uma questão não tratada leva a outra questão não tratada, que se vai aprofundando, contribuindo para um maior peso para
os doentes com Alfa-1 e para os sistemas de saúde.
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PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS
DE SAÚDE
Key Recommendations for Healthcare Professionals
• Os profissionais de saúde devem guardar o destacável como um guia de todos os doentes que
poderão ter Alfa-1. Você é a peça chave para identificar a população de doentes com Alfa-1 cuja
doença ainda não foi detetada e para garantir que todos eles podem receber bons cuidados de
saúde..
• Além de se esforçarem para fazer o despiste de Alfa-1 em mais doentes, os profissionais de saúde devem ter como objetivo a participação em eventos médicos da área das doenças respiratórias e em outros eventos relacionados com a Alfa-1, a fim de aprofundarem os seus conhecimentos e de promoverem o networking (oportunidades de estabelecerem contactos).
• Existem muitos centros de excelência em toda a Europa com experiência para diagnosticar e
tratar convenientemente os doentes com Alfa-1. Crie vínculos com estes centros de excelência e
contacte-os em qualquer situação.
• Os Centros de Excelência devem trabalhar em rede, como é o caso das Redes Europeias de
Referência, para partilha de conhecimentos, referenciação de doentes e formação dos profissionais de saúde de toda a Europa. Poderá encontrar uma lista completa dos centros de excelência
existentes no seu país, no fim deste documento.

Recommendations for Recognising Alpha-1 Patients

RECOMMENDATIONS ON TREATING AND CARING
FOR ALPHA-1 PATIENTS
Initial Visit(s)
Fazer uma avaliação inicial após história clínica completa
• Exame físico completo
• Uma TC de alta resolução dos pulmões ou um raio X do tórax lateral e postero-anterior
(PA)
• Testes da função pulmonar (espirometria, volumes pulmonares, capacidade de difusão,
oximetria, ou gases de sangue arterial)
• Provas da função hepática (AST, ALT, bilirrubina total e direta, Albumina, INR, ecografia
hepática ou fibroscan (elastografia), avaliação não-invasiva de fibrose hepática)
• Outros testes adequados para associações específicas, nomeadamente rastreio da
vasculite

Discutir a necessidade de uma avaliação hepática com referenciação adequada
para um hepatologista (pediátrico ou de adultos)
Discutir a necessidade de uma avaliação pulmonar ou referenciação para um
pneumologista
Discutir a utilização de terapêutica farmacológica para problemas pulmonares
• Uso de broncodilatadores

Condições sugestivas de risco de Alfa-1: Faça exames a todos os doentes com:

• Uso de corticosteroides

• Bronquiectasia

• DPOC

Discutir o controlo e tratamento ativos dos sintomas de complicações
hepáticas.

• Vasculite (em particular ANCA)

• Antecedentes familiares de Alfa-1

• Paniculite

• Carcinoma hepatocelular

• Doença hepática inexplicável

• Asma

• Doença hepática crónica

• Doentes com infeções frequentes

• Doentes em listas para transplante do
pulmão e do fígado

• Identificação precoce e tratamento de infeções pulmonares

Discutir a necessidade de fazer vacinação
• Influenza (gripe) (anual)
• Vacina pneumocócica
• Hepatite A
• Hepatite B

1. Positivo para níveis baixos
de Alfa-1 Antitripsina?

›

2. Referenciação para centros
de excelência (ver pag. 22)

›

3. Tratamento e cuidados
no centro de excelência

Avaliação da condição tabágica e passar uma forte mensagem dos efeitos nocivos do tabaco, dos motivos para deixar de fumar e aconselhamento adequado
sobre como deixar de fumar, caso o doente seja fumador (charutos, cachimbo ou
cigarro)
Discutir o risco de exposição ocupacional e ambiental, nomeadamente ao fumo
passivo, poeiras e agentes químicos.
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Discutir o consumo de bebidas alcoólicas.
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RECOMENDAÇÕES RELATIVAS AO TRATAMENTO E
CUIDADOS PARA DOENTES COM ALFA-1
Discutir o desenvolvimento de um plano de exercícios, se isso for relevante
Discutir o desenvolvimento de um plano alimentar, se isso for relevante
Discutir a redução do nível de stress, se isso for relevante
Discutir a referenciação do doente para um psicólogo (se necessário)
Referenciar os doentes para os recursos conjuntos listados no fim das
recomendações, após discussão com o doente sobre os motivos
Discutir o doente no âmbito de MDT relevante, se apropriado e proporcionar
aconselhamento ao doente

Consulta(s) Subsequente(s)
Discutir os resultados e as implicações da avaliação basal inicial
Discutir os requisitos e a frequência das consultas de acompanhamento
Discutir o possível prognóstico e as opções de tratamento
Discutir os possíveis benefícios da terapêutica de reposição específica
para cada um dos doentes

RECOMENDAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE
Os profissionais de saúde têm a última palavra, no que se refere à melhoria dos cuidados de
saúde para doentes com Alfa-1, porém, a falta de formação adequada na identificação da
doença e na sensibilização sobre como reagir corretamente aos sintomas, impede uma boa
prestação de cuidados. Esta secção tem como objetivo oferecer aos profissionais de saúde
ferramentas importantes para identificar e lidar adequadamente com os doentes com Alfa-1.

Os principais passos
RECONHECER – É mais frequente do que pensa!15
Quem deve realizar os testes? TA Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Respiratória
Europeia recomendam a realização de testes a todos os doentes com DPOC, enfisema, com
diagnóstico de asma com início na idade adulta, especialmente nos doentes com obstrução
incompletamente reversível do fluxo aéreo, indivíduos com doença hepática inexplicável e
adultos com paniculite necrosante ou vasculite multissistémica.16
Qualquer doente integrado em listas para transplante do fígado ou do pulmão deve realizar
os testes, e ter em mente que condições como a bronquiectasia, paniculite, vasculite, carcinoma hepatocelular e doença hepática inexplicável são, todas elas, potenciais indicadores de
Alfa-1.

REAGIR – Os testes são baratos e podem poupar vidas
Que fazer? Todos os doentes identificados nos grupos acima indicados devem fazer os testes
para despiste de Alfa-1. Os testes podem ser feitos através de uma simples amostra de sangue
(colheita de sangue ou o teste de picada no dedo).17
Depois deste teste, poderão ser necessários testes e avaliações mais específicos. Consulte o
destacável para mais informações.

REFERENCIAÇÃO – Existem Centros de Excelência em toda a Europa
E a seguir? Todos os testes para despiste de Alfa-1 realizados nos grupos atrás citados devem ser imediatamente referenciados para um centro de excelência do seu país, para serem
alvo de um exame completo, para diagnóstico e informação especializada. Poderá encontrar
a lista dos centros de excelência no fim deste documento.

Discutir a utilização e os benefícios da administração de oxigénio
suplementar (se necessário)

Discutir o benefício das opções cirúrgicas (se adequado)
Discutir a referenciação do doente para um psicólogo (se necessário)
Discutir a referenciação do doente para uma consulta de genética (se necessário)

A melhor oportunidade para cuidar melhor
dos doentes com Alfa-1 é um maior reconhecimento da doença por parte dos profissionais de saúde, para que os doentes possam
ser referenciados para especialistas ligados a
equipas multidisciplinares. Os médicos são a
ponte essencial entre a enorme comunidade
de doentes não diagnosticados e os centros
de excelência.
Prof. Robert Stockley, Hospital Universitário de Birmingham, RU
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RECOMENDAÇÕES PARA OS INDIVÍDUOS E PARA OS
CUIDADORES

Será que sou portador de Alfa-1?

A Alfa-1 pode ser confundida com outras doenças pulmonares e hepáticas. Se tiver algum
dos sintomas descritos em baixo, recomendamos que peça ao seu médico para fazer alguns
exames, sobretudo se tiver menos de 40 anos de idade.18

Pulmões19

Fígado20

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infeções frequentes
Tosse e produção de catarro frequentes
Dispneia
Pieira

Níveis elevados de enzimas hepáticas
Desconforto na região superior direita do abdómen
Facilidade em fazer hematomas
Fadiga
Amarelecimento da pele e dos olhos
Urina escura
Comichão angustiante
Alteração do peso
Inchaço abdominal (ascites)
Vómitos ou fezes sanguinolentos

Quando é que devo fazer o rastreio?

PERGUNTAS A FAZER AO SEU MÉDICO
Qual é o meu diagnóstico? O que é a Alfa-1?
Terei que fazer um teste? Para que serve o teste?
O que é que os resultados me irão dizer?
Os membros da minha família terão que fazer o teste para despiste da Alfa-1?
Quais são as minhas opções terapêuticas? Quais são os benefícios de cada uma das opções? Quais são os efeitos secundários?
Para que serve o medicamento que me está a prescrever?
Como é que o tomo? O medicamento tem efeitos secundários?
Será que tem interações adversas com outros medicamentos
que me está a prescrever?

Recomenda-se a realização de rastreio se tiver antecedentes familiares de Alfa-1, se tiver os
sintomas atrás referidos, ou se tiver algumas das seguintes doenças:

Pulmões21

Fígado22

Pele23

•
•
•
•
•

•
•
•
•

• Paniculite
• Vasculite inexplicável

DPOC
Enfisema
Bronquite crónica
Bronquiectasia crónica
Suspeitas de alergias e/ou asma

Doença hepática crónica
Cirrose
Doença hepática inexplicável
Doença hepática pediátrica
inexplicável
• Carcinoma hepatocelular

Dependendo dos sintomas referidos, o rastreio dos pulmões deve ser feito independentemente da idade
Algumas pessoas com sintomas de Alfa-1 estão hesitantes em fazer o diagnóstico e consideram que “é melhor não saber ” o potencial da doença. Contudo, o rastreio é altamente recomendado, uma vez que um diagnóstico correto e atempado melhorará significativamente
a sua qualidade de vida e pode travar a progressão da doença.

18

Por que razão necessito de fazer uma cirurgia?
Existem outras formas de tratamento para a minha condição?
Com que frequência realiza este tipo de cirurgia?
Tenho que mudar a minha rotina diária?
O que posso fazer para manter e melhorar a minha saúde?
Se os meus sintomas se agravarem, o que devo
fazer? Quando é que o devo contactar?

19
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Fazer anualmente a vacina da gripe
Fazer vacinação contra a pneumonia
Fazer vacinação contra as hepatites
A&B

Como é que o disgnóstico é feito?
Não fumar: a Alfa-1 e o tabagismo é
uma combinação mortífera
Evitar a exposição ao fumo passivo
Evitar fontes de infeções

Manter o seu peso corporal ideal

Atenção ao consumo de álcool

Fazer uma alimentação equilibrada,
rica em fibra e em vitaminas, nomeadamente muitos vegetais
e frutas, mas não demasiada carne
e gordura

Evitar medicamentos e suplementos
que podem lesar o fígado, como é o
caso de determinados analgésicos

Criar um programa de exercícios
indicado para a sua condição
Antes de usar quaisquer suplementos alimentares e/ou medicamentos,
aconselhe-se com o seu médico

NOTAS

Evitar a poluição exterior, nomeadamente o pólen, o fumo, as poeiras e
outros agentes irritantes
Evitar a poluição interior e a exposição aos produtos químicos domésticos e à poeira
Reduzir o nível de stress

A Alfa-1 pode ser diagnosticada através de uma simples análise de sangue. Um tipo de análise
de sangue determina os níveis de AAT no organismo. Se o nível de AAT for inferior ao normal,
o seu médico pode pedir uma análise de sangue para determinar o genótipo ou o fenótipo. A
análise genética pesquisa as alterações do código genético e mostra se o indivíduo é portador
de Alfa-1. Para um maior conhecimento do modo como é feito o teste genético e sobre os seus
possíveis resultados, deve procurar anteriormente aconselhamento genético.

Existe tratamento?
A Alfa-1 ainda não é curável, contudo, existem tratamentos para os sintomas. Os mesmos
medicamentos que são usados nos doentes não-Alfa-1 para tratamento de condições pulmonares como a DPOC, a asma ou a bronquiectasia, podem ajudar os doentes com Alfa-1
com doenças pulmonares. Além disso, em alguns países europeus, os doentes com Alfa-1
afetados a nível pulmonar, podem receber perfusões de AAT, tratamento que é conhecido
por terapêutica de reposição. Esta terapêutica é uma medida preventiva, pois pode proteger
contra danos pulmonares adicionais, porém, não estabelece esses danos. A terapêutica de
reposição também pode ser considerada para tratamento da paniculite.24 Em caso de presença de uma ou mais doenças adicionais concomitantes com a Alfa-1 (comorbilidades), deve
procurar conselhos médicos sobre o tratamento.
Para a doença hepática resultante da Alfa-1 não existe um tratamento específico, o único
tratamento atualmente disponível, para os casos em que a doença é mais grave, é a cirurgia ou o transplante do fígado. A terapêutica de reposição não é usada nos doentes com
doença hepática.

Onde posso procurar apoio?
Verifique se existem grupos de apoio e/ou organizações de doentes na área onde reside.
Junte-se a esta rede para obter o apoio e as informações que pode eventualmente precisar. Os grupos de doentes são igualmente essenciais para darem informações aos doentes e para trabalharem, em seu nome, ao nível das políticas e a nível médico. Além disso,
levam os doentes com Alfa-1 a lidarem conjuntamente com as questões existentes e a
apoiarem-se uns aos outros. Todos os doentes são incentivados a procurarem o seu grupo
de doentes Alfa-1 local. Consulte a página 22 para verificar se existe um grupo de doentes
próximo de si, caso contrário, contacte a Alfa-1 Global, para obter mais informações.
Receber o diagnóstico de Alfa-1 é uma das
experiências mais stressantes da vida de uma
pessoa. As organizações de doentes são o
melhor local para partilhar experiências e para
beber informação de outros doentes que estão
na mesma situação. Encontrará apoio no seu
país, consultando www.alpha-1global.org
Dr. Frank Willersinn, Alfa-1 Global (Bélgica)
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LINKS/QR CODES ÚTEIS
Rede Europeia de Referência de Doenças Respiratórias
Raras (ERN LUNG)
http://ern-lung.org/

Lista dos Centros de Excelência

Alfa-1 Itália

Alfa-1 Noruega

Alfa-1 Holanda

Alfa-1 Polónia

Alfa-1 Portugal

Alfa-1 Suiça

Alfa-1 Roménia

Alfa-1 Grupo de
Apoio do RU

www.alfa1at.it

www.alpha-1nederland.nl

www.alfa1foreningen.wordpress.com

www.a1at.wordpress.com

Consulte Orphanet – o portal de doenças raras e medicamentos
órfãos – para encontrar o Centro de Excelência Alfa-1 existente
no seu país: www.orpha.net
www.aa1p.pt

www.alpha-1.ch

Lista de Organizações de Doentes
Alfa-1 Áustria

www.alpha1-oesterreich.at

Alfa-1 Plus Bélgica
www.alpha1plus.be

Alfa-1 Dinamarca
www.alfa-1.dk
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Alfa-1-França

www.alpha1-france.org

Alfa-1 Alemanha

www.alpha1-deutschland.org

Alfa-1 Irlanda
www.alpha1.ie

www.alfa1.ro

Alfa-1 Espanha
www.alfa1.org.es

Alfa-1 Suécia www.alfa-1.se

www.alpha1.org.uk

Sensibilização para a
Alfa-1 - RU

www.alpha1awareness.org.uk

Alfa-1 Global

www.alpha-1global.org
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TABELA DE SUCESSOS PASSADOS
Esta tabela de sucessos proporciona uma visão geral do que foi alcançado com sucesso da
lista de recomendações políticas elaborada em 2011 e do que continua por fazer.

Recomendação de 2011

Cenário em 2017

Maior harmonização de tratamentos e de dispositivos respiratórios

Parcialmente alcançado

Os Regulamentos revistos relativos aos Dispositivos Médicos entrarão em vigor em 2019, resultando em dispositivos
respiratórios mais seguros

Recomendação de 2011

Cenário em 2017

Reconhecimento da Alfa-1
como uma doença rara

Parcialmente alcançado

Maior sensibilização para
a Alfa-1

Estratégia da UE relativa a
informação para os doentes

Não alcançado

Parcialmente alcançado

Partially achieved

Diminuir as desigualdades em
termos de cuidados de saúde
que afetam os doentes com
Alfa-1 e outros doentes com
doenças raras

Partially achieved

Diminuição da necessidade
de transplantes do pulmão,
como resultado do tratamento
ótimo da Alfa-1

A definição de doenças raras
da UE é respeitada por todos
os Estados Membros

Deve ser dada aos doentes a
possibilidade de decidirem
se e quando pretendem ser
submetidos a um transplante
de órgãos

Partially achieved

Partially achieved

Desenvolvimento de políticas
nacionais e europeias, com
particular relevância para as
doenças raras

Achieved
• A política europeia no campo das doenças raras melhorou a cooperação europeia
• A política europeia fomentou o desenvolvimento de
políticas nacionais no campo
• Foram adotados 22 planos nacionais relativos às doenças
raras (a partir de 2016)
• As políticas nacionais são orientadas pelas recomendações europeias
• Foram aprovados mais de 80 medicamentos órfãos,
como resultado dos inventivos europeus (a partir de
2016)

O Grupo de Especialistas em
Alfa-1, incluindo os elementos
académicos e os doentes,
é apoiado pela UE e pelos
Estados Membros

Partially achieved

Criação de registos dos doentes com Alfa-1

Parcialmente alcançado

Maior acesso ao tratamento
através da implementação da
Diretiva relativa a Cuidados
de Saúde Transfronteiriços
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Através da criação de organizações de doentes, campanhas
de sensibilização, reuniões com MEPs, distribuição de um
conjunto de recomendações prévias de especialistas

Através da Diretiva em matéria de Cuidados de Saúde
Transfronteiriços, que estabelece o contexto que garante
melhor acesso a tratamentos transfronteiriços, contudo, são
necessárias decisões favoráveis em termos de comparticipação em mais Países Membros para diminuir verdadeiramente as desigualdades

Os Estados Membros com planos ou estratégias adotados
relativamente às doenças raras respeitam a definição da
UE. Os Estados Membros sem planos em marcha, não têm,
regra geral, qualquer definição oficial de doenças raras2

Partially achieved

Embora as possibilidades de tratamento no estrangeiro
tenham aumentado, ainda há muitos doentes que não as
usam e as barreiras de acesso ao tratamento continuam a
ser incomportáveis, no que se refere a bons cuidados de
saúde transfronteiriços

Não existem dados disponíveis - em alguns países da UE
(por ex. Bélgica), o número de pessoas em lista de espera
para transplante do pulmão está a diminuir, contudo, não
existem dados que indiquem que tipo de doentes aguarda
por um transplante. Por outro lado, o número de transplantes
nos países da UE está a aumentar, embora isso esteja mais
relacionado com a maior disponibilidade de órgãos, do que
propriamente com a existência de melhores tratamentos.

A capacitação do doente está a ganhar cada vez maior
importância internacional, a nível dos cuidados de saúde.
Refletindo a mudança da cultura Ocidental por um maior
individualismo, a cultura institucional em matéria de saúde
está a caminhar lentamente para uma ética de responsabilização dos doentes no sentido de tomarem decisões informadas. Isto é demonstrado pelo interesse em desenvolver
e implementar abordagens mais equitativas e colaborativas
em matéria de saúde, nomeadamente na partilha de tomada de decisões.

A UE alocou €449,4 milhões (2014-2020) através do
Terceiro Programa de Saúde, para apoiar projetos de colaboração a nível da UE, ações conjuntas levadas a cabo pelas autoridades de saúde dos Estados Membros, funcionamento de organismos não governamentais e colaboração
com organizações internacionais. O programa dá particular
atenção às doenças raras

63 centros de excelência Alfa-1 disponíveis na Irlanda, Itália,
Holanda, França, RU, Bélgica, Dinamarca, Espanha e Suiça
(24 dos 63 centros de referência estão sediados em Itália) (a
partir de 2017)
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VISÃO GERAL DO GRUPO DE ESPECIALISTAS
Prof. Joanna Chorostowska-Wynimko
Instituto Nacional de Tuberculose e Doenças Pulmonares (NITLD) Varsóvia, Polónia
Dr. Ilaria Ferrarotti
Universidade de Pavia, Itália
Karen O’Hara
Grupo de Apoio aos Doentes com Alfa-1 do RU, Reino Unido
Dr. Jacques Hutsebaut
Hospitais Iris Sud – IRIS Ziekenhuizen Zuid (HIS-IZZ)
Gunhil Nørhave
Alpha-1 Dinamarca
Prof. Robert Stockley
Hospital Universitário de Birmingham, Reino Unido
PD Pavel Strnad
Hospital Universitário de Aachen, Alemanha
Prof. Christian Trautwein
Hospital Universitário de Aachen, Alemanha
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Tempo de Deixar de Entender,

Primavera de 2018

Tempo de Agir!

Para o esclarecimento de dúvidas,
comentários e sugestões, contacte:
Associação Alpha-1 de Portugal
info@aa1p.pt
www.aa1p.pt

alpha1@policy-recommendations.com
www.alpha1recommendations.eu

