
Editorial
Esta 10° edição da Alfa1 Info é especial. Especial porque marca a conquista de 10 números 
publicados, o que para uma associação de doentes ainda considerados raros é um enorme 
acontecimento; especial porque marca o 5° congresso internacional sobre Alfa1 que se 
realizou em Itália em simultâneo com a conferência internacional de investigadores, onde 
estiveram reunidos doentes, familiares, representantes de associações, médicos, 
investigadores, enfermeiros e a indústria farmacêutica; especial porque reflecte o orgulho 
que temos em pertencer a esta comunidade que na sua maioria é constituída por pessoas 
que voluntariamente se empenham em dar a conhecer esta patologia à sociedade civil, 
aos profissionais de saúde e aos decisores políticos, de forma a que todos os doentes 
possam ter acesso a tratamento especializado e adequado à sua condição.

Nesta edição olhamos com atenção para congresso internacional de doentes e à conferên-
cia internacional de investigadores, tentando dar a conhecer, ao máximo, o que se passou 
ao longo dos 3 dias.
Agradecemos a presença da Dra Maria Sucena e do Dr. Victor Teixeira que estiveram pre-
sentes na conferência e que tão bem representaram o nosso país. Nesta 10ª edição 
contamos com um resumo da conferência de investigadores feito pela Dra Maria Sucena, 
a quem mais uma vez agradecemos.

Regressamos deste congresso de “alma lavada”, preparados para manter o nosso trabalho, 
empenhados na nossa causa, com energia recarregada e com a consciência de que ainda 
temos um longo caminho a percorrer.

Obrigada a todos os que nos têm ajudado a concretizar e manter este projecto.

Catarina Pyrrait
Presidente da Direção
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Sabia que... actualmente encontram-se em fase de estudo vários tratamentos genéticos
cujo objectivo é corrigir a doença hepática por défice de Alfa1 Antitripsina.



Nos dia 9 a 11 de Abril decorreu, em 
Barga – Itália, o 5º Congresso de Inter-
nacional de Doentes com Deficiência de 
Alfa1 Antitripsina. Em simultâneo com 
este congresso decorreu a 2ª Conferên-
cia Internacional Bianual de investiga-
ção. Esta conferência destinou-se a mé-
dicos e investigadores que trabalham na 
área da deficiência de alfa-1-antitripsina 
(DAAT) e teve como principal objetivo 
divulgar as novidades e progressos 
relativamente aos mecanismos fisiopa-
tológicos, métodos de diagnóstico 
e monitorização da evolução clínica 
e tratamento da DAAT.
A conferência dividiu-se em 3 partes, 
sendo que as principais novidades apre-
sentadas foram as seguintes:

Novos mecanismos básicos

A alfa-1-antitripsina, para além 
da extensa atividade antiproteinase 
(sendo o seu principal substrato, a 
elastase dos neutrófilos), também 
possui vasta atividade anti-inflamatória 
e de proteção dos tecidos. E assim, para 
além das manifestações clínicas habi-
tualmente atribuíveis a esta deficiência 
(enfisema pulmonar, doenças hepáticas, 
vasculites e paniculite), outras doen-
ças têm sido associadas a deficiência 
de alfa-1-antitripsina nomeadamente 
diabetes mellitus, abortos espontâneos, 
GVHD, fibromialgia, aneurismas, artrite 
reumatóide, entre outras. Várias são as 
investigações em curso relativamente à 
função dos neutrófilos no dano pulmo-
nar, ao papel do retículo endoplasmáti-
co na patologia hepática e ao mecanis-
mo de inflamação imune. Um melhor 
esclarecimento da fisiopatologia desta 
doença irá permitir novos progressos 
em termos de tratamento.

Diagnóstico e monitorização

A DAAT, sendo uma doença relativamente 
comum, permanece ainda frequentemen-
te sub-diagnosticada. Foram apontadas 
algumas causas para este sub-diagnóstico, 
nomeadamente o não cumprimento das 
guidelines atualmente existentes (que re-

comendam o despiste de DAAT em todos 
os doentes com DPOC), um deficiente co-
nhecimento desta patologia pela comuni-
dade médica e a descrença relativamente 
ao sucesso da terapêutica após o correto 
diagnóstico da DAAT. Foram apontadas 
algumas soluções que passam por alertas 
eletrónicos e/ou nos relatórios das provas 
funcionais respiratórias para doseamento 
de alfa-1-antitripsina em todos os doentes 
com DPOC; kits de diagnóstico, distribuí-
dos de forma gratuita; envolvimento de 
outras classes profissionais, nomeada-
mente fisioterapeutas respiratórios, no 
alerta para deteção destes doentes.
A monitorização da evolução da doença 
pulmonar associada a DAAT foi abordada 
em diversas palestras, tendo sido reforça-
do o papel da DlCO (difusão do CO) e da 
quantificação da densidade pulmonar por 
TC (TC densitométrica), como instrumen-
tos fundamentais. Como potenciais bio-
marcadores sanguíneos, foram salientados 
entre outros, o fibrinogénio, o CC-16 e os 
polímeros de alfa-1-antitripsina. Foi dado 
particular destaque a estes polímeros 
como indutores/potenciadores das várias 
alterações patológicas na dependência 
da DAAT.
Relativamente ao risco de doença pulmo-
nar nos heterozigotos foram apresentados 
os resultados de um estudo publicado em 
2014 que permitiu clarificar esta contro-
vérsia relativa ao risco de DPOC nos he-
terozigotos MZ. Neste estudo, os autores 
compararam 99 indivíduos PIMM e 89 
indivíduos PIMZ. Os autores conseguiram 
determinar um risco de DPOC aumentado 
nos heterozigotos PIMZ, sendo esse risco 
particularmente elevado nos ex-fumado-
res ou fumadores. Ficou então demons-
trado que os heterozigotos PIMZ têm 
significativamente mais obstrução das vias 
aéreas e DPOC relativamente aos PIMM 
e que a exposição ao tabaco exerce um 
significativo efeito modificador. Este artigo 
vem reforçar a importância da deteção 
precoce dos indivíduos PIMZ.

Tratamento

Várias são as investigações atualmente 
em curso relativamente a novas tera-

pêuticas para a DAAT. A terapêutica com 
alfa-1-antitripsina por via inalatória já se 
encontra disponível desde os anos 80, al-
tura em que foram efetuados os primeiros 
estudos. Esta é uma terapêutica possível 
para tratamento da DAAT, estando já 
disponível nova tecnologia inalatória que 
permite a deposição de maior quantidade 
de proteína a nível pulmonar. 
Aguardam-se mais estudos para compro-
var a sua eficácia terapêutica e o início 
da sua utilização na prática clínica.
A indução de stem cells pluripotenciais 
poderá vir a constituir uma terapêuti-
ca de sucesso no tratamento da DAAT, 
sendo que vários estudos já se encontram 
atualmente em curso. A terapia genética 
consiste na transferência de genes para 
as células e tecidos de um indivíduo, com 
o objetivo de suplementar, com alelos 
normais, aqueles que são não funcionan-
tes ou disfuncionais. Tem como vantagem 
o facto de ser de administração única, 
o que permite aumentar a aderência tera-
pêutica e reduzir os custos relativamente 
à terapêutica de substituição atualmente 
em uso. A terapia  genética pode usar 
diversos vetores e diversas vias de admi-
nistração, tendo a via intrapleural sido 
recentemente utilizada  em modelos ani-
mais, com eficácia terapêutica. Provavel-
mente ainda este ano vão ser iniciados 
os ensaios clínicos de utilização intrapleu-
ral da terapia genética, para tratamento 

Maria Sucena - Pneumologista
Hospital de São João - Porto
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Doença hepática
por Alfa1: Terapêuticas
no horizonte
A acumulação de Alfa 1 no fígado de recém-nascidos, crianças 
e adultos com fenótipo ZZ pode provocar fibrose e/ou cirrose 
hepática. Isto porque o fígado produz uma grande quantidade 
da proteína Alfa1 Antitripsina e cerca de 85% desta proteína 
fica acumulada no fígado. O fígado é incapaz de metabolizar 
esta proteína anormal e esta acumulação poderá causar falên-
cia hepática.

Segundo dados publicados pela Alpha1 Foundation, 
nos Estados Unidos da América, de todas as crianças nascidas 
com fenótipo ZZ ou SZ, cerca de 1 em cada 4 terão testes san-
guíneos que mostram lesão hepática mesmo que as crianças 
não apresentem sintomas e estejam bem. Na maioria destas 
crianças com valores sanguíneos anormais, o comprometimen-
to hepático melhora espontaneamente durante a adolescência, 
pelo que estas crianças poderão ter uma vida normal.

Cerca de 1 em cada 20 crianças com fenótipo ZZ ou SZ terão 
doença hepática, algumas vezes severa, no primeiro ano 
de vida. Estas crianças geralmente apresentam icterícia e um 
fígado aumentado e não ganham peso com facilidade. 
Em crianças com cirrose crónica severa, os danos poderão levar 
à necessidade de um transplante hepático como única forma 
de as salvar.

Durante o 5º Congresso de Pacientes com Alfa1, foram apre-
sentados alguns estudos que estão a ser realizados por labora-
tórios americanos e europeus na tentativa de tratar a doença 
hepática. Entre eles, podemos destacar a Terapêutica celular 
já em início da fase de ensaio clínico em humanos, em que se 

consegue anular a produção da proteína Alfa1 Antitripsina no 
fígado. Esta anulação total da produção dará ao fígado o tempo 
necessário para se regenerar do dano hepático causado pela 
acumulação da proteína anormal dentro do fígado. 

Contudo, esta inibição da produção da proteína, semelhante 
à produção de um portador Pi null, poderá causar na idade 
adulta um enfisema pulmonar mais severo, devido ao longo 
período que os pulmões ficarão sem a protecção da proteína 
Alfa1 Antitripsina. Os investigadores responsáveis por este 
ensaio estão a ponderar colocar os pacientes na terapia de 
reposição enquanto estiverem a inibir a produção da proteína.

Outro dos estudos actualmente em vigor e apresentado foi 
o transplante de células hepáticas: esta terapêutica passa 
por injectar várias vezes no fígado doente uma quantidade 
de células hepáticas (criadas em laboratório através de células 
estaminais devido à falta de dadores de células boas) que irão 
regenerar o fígado doente. Esta terapêutica, por ser ainda mui-
to recente e estar ainda em estudo clínico, não conseguiu ainda 
determinar se trará benefícios ou problemas pulmonares.

A convicção que nos foi transmitida neste congresso é que tere-
mos uma cura nos próximos 8 anos e que essa cura passa pelo 
fígado, pois é aí que tudo começa: é no fígado que a proteína 
se produz, é no fígado que se acumula indevidamente por não 
conseguir “dobrar-se” na forma adequada para ser expelida do 
fígado, ficando aí retida sem poder fazer a sua função protec-
tora.

Se a cura passará pela terapêutica genética e/ou pelas células 
estaminais? Tudo leva a crer que sim!

da DAAT, em humanos. A palestra de en-
cerramento da conferência consistiu numa 
reunião conjunta entre investigadores, 
clínicos e doentes, durante a qual foi feito 
um resumo dos pontos mais relevantes 
abordados na conferência e dada uma 
perspetiva otimista em termos das novas 
terapêuticas para cura da DAAT.
Esta conferência revelou-se de extrema 
importância, não só pela atualização refe-
rente às várias vertentes 

da alfa-1-antitripsina, como pela possi-
bilidade de conhecer e ouvir palestras 
proferidas pelos investigadores que fize-
ram descobertas e continuam a efetuar 
estudos nesta área.
Foi também importante a possibilidade 
de troca de experiências e convívio com 
os clínicos que se dedicam a esta patolo-
gia em todo o mundo (salientava o grande 
número de investigadores clínicos vindos 
dos EUA), representantes das associações 

de doentes e doentes com DAAT.
Estas conferências, e todo o trabalho 
dos investigadores e clínicos, têm como 
grande objetivo a melhoria da qualidade 
de vida e, esperamos para breve, a cura 
dos doentes com DAAT.



Pensa que os registos nacionais de doentes podem ser 
o motor para encontrar uma cura para a doença, dado que 
sabemos que muitos ensaios clínicos procuram dados nesses 
mesmos registos?

Esse não é o principal objectivo do registo mas pode ser uma 
consequência.

Quais os principais aspectos a ter em conta quando se cria 
um registo de doentes?

Em primeiro lugar deve-se definir o seu objectivo: 
qual a necessidade de criar um registo nacional. Depois 
definem-se os critérios e os dados mínimos que deverão ser 
incluídos

Pensa que há necessidade de criar dois registos diferentes, 
um para crianças e outro para adultos?

Por norma, a informação necessária num registo de crianças 
é diferente do registo de adulto. Por essa razão é melhor ter 
dois registos diferentes.

Em Itália partilham os dados existentes no registo?
Com quem? Apenas com profissionais de saúde?

Em Itália alguns dados do registo têm de ser partilhados 
com o sistema nacional de saúde. A totalidade dos dados 
do registo não é partilhada com ninguém. A análise da informa-
ção e alguma parte dos dados poderão ser usados em projectos 
aprovados. Defendemos que os dados do registo não deverão 
ser partilhados com a indústria farmacêutica.

Deverá existir um registo de pacientes para todos os Alfas, 
incluindo os portadores? Qual é a sua opinião? 

Em Itália, apenas os doentes com fenótipos severos estão 
incluídos no registo. Heterozigóticos podem causar confusão 
pelo que deverão ser analisados separadamente.

Durante o congresso tivemos oportunidade de conversar 
com a Dra Ilaria Ferrarotti do Center for Diagnosis of Inherited 
Alpha1-antitrypsin Deficiency da Universidade de Pavia 
em Itália, responsável pelo registo italiano de doentes 
com Défice de Alfa1 Antitripsina. Colocamos-lhe algumas 
questões:

Entrevista
à Dra. Ilaria Ferrarotti
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