
Editorial
“ A persistência não é uma longa corrida, a persistência é feita de várias corridas curtas, 
uma depois da outra.” Walter Elliot.

Esta frase demonstra bem a persistência de toda a comunidade Alfa, que unida 
internacionalmente, tem vindo a insistir para que o tratamento de reposição com Alfa1 
Antitripsina seja reconhecido como o tratamento mais eficaz para a doença pulmonar 
causada pelo défice de Alfa1. E finalmente temos os resultados publicados na revista científica 
“The Lancet”. O Rapid Trial, cujos resultados foram anunciados pela primeira vez na 
conferência internacional da American Thoracic Society em 2013, pelo principal autor Kennet 
Chapman, MD, diretor do Centro da Rede Universitária de Saúde, em Toronto, Canadá,  
é a prova de que a terapia de reposição atrasa a progressão do enfisema em pacientes com 
défice de Alfa 1 Antitripsina, confirmando o seu benefício na prevenção da perda de tecido 
pulmonar. Esperamos conseguir o mesmo resultado para o tratamento da paniculite por 
deficiência de Alfa1, cujo tratamento mais eficaz passa também pelo tratamento de reposição.

E continuando as nossas corridas, a AA1P recebeu, com muito orgulho, o convite da Plataforma 
Cívica em Defesa de um hospital Pediátrico em Lisboa, a quem muito agradecemos, para 
colaborar e participar na 4ª Corrida Dona Estefânia. Os donativos foram entregues à AA1P 
para financiamento de projetos futuros. A adesão dos associados e amigos da AA1P foi grande  
o que nos encheu de energia para continuarmos a “correr” pelos nossos objectivos.

Todos nós temos as nossas lutas diárias, as nossas corridas curtas quer pelos nossos objetivos 
pessoais, quer pela nossa comunidade. Através da nossa página no facebook temos vindo  
a conhecer melhor os nossos Alfas, estes nossos corredores contra o tempo, mas também  
os seus cuidadores, a família, a sua equipa técnica. E tem sido uma troca de experiências  
e partilhas fantástica, que nos faz continuar a correr pela qualidade de vida dos nossos Alfas.

Boas corridas!

Alice Margaça
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Sabia que... o défice de alfa1 antripsina pode dar origem, em casos raros,  
a paniculite, uma doença inflamatória de pele.



A deficiência de alfa-1-antitripsina (AAT) 
é uma doença genética, relativamente 
comum mas subdiagnosticada. Ela 
predispõe ao desenvolvimento de várias 
doenças ao longo da vida, principalmente 
enfisema pulmonar e doença hepática.

O desenvolvimento de enfisema pulmonar 
relaciona-se com níveis séricos diminuídos 
de AAT, insuficientes para proteger o 
tecido pulmonar dos efeitos destrutivos 
das proteases (e nomeadamente da 
elastase dos neutrófilos). 

O tratamento específico da deficiência 
de AAT está disponível desde 1987 e 
consiste na administração endovenosa de 
AAT humana purificada, conhecida como 
terapêutica de substituição.

O objetivo da terapêutica de substituição 
é aumentar e manter níveis séricos de 
AAT, acima dos limiares de proteção 
(50mg/dl ou 11 µmol/L).

Têm sido usados dois tipos de critérios 
para determinar a eficácia da terapêutica 
de substituição – bioquímicos e clínicos.

Relativamente aos critérios bioquímicos, 
vários estudos têm permitido demonstrar 
que a infusão semanal de 60 mg/kg de 
AAT permite aumentar os níveis séricos de 
AAT acima do limiar de proteção.

Apesar da evidência científica robusta 
da eficácia bioquímica da terapêutica 
de substituição, os estudos relativos a 
eficácia clínica, publicados até 2014, 
mostravam resultados não definitivos e 
envoltos em alguma controvérsia.

Em maio de 2015, Chapman et al 
publicaram na revista Lancet um estudo 
relativo a eficácia da terapêutica de 
substituição na progressão do enfisema 
pulmonar, em doentes com deficiência 
grave de AAT.

Intravenous augmentation treatment  
and lung density in severe A1 antitrypsin  
deficiency (RAPID):  
a randomised, double-blind, placebo-controlled trial

Tratou-se de um estudo multicêntrico, 
randomizado que incluiu 180 doentes 
adultos (153 dos quais terminaram o 
estudo), com deficiência grave de AAT, 
enfisema pulmonar e obstrução pulmonar 
(FEV1 entre 35-70%). Os doentes foram 
randomizados para infusão semanal de 
AAT purificada (60 mg/kg) ou placebo. 

O objetivo primário do estudo foi o 
cálculo da taxa anual de declínio da 
densidade pulmonar, medida por TC 
(tomografia computorizada). Os objetivos 
secundários foram o número e gravidade 
das exacerbações, função pulmonar (FEV1, 
capacidade de difusão), concentração 
sérica de AAT, teste de exercício (teste 
shuttle), qualidade de vida, índice de 
massa corporal, mortalidade e segurança.

Durante os 2 anos de seguimento dos 
doentes, verificou-se uma diminuição, 
estatisticamente significativa, na taxa 
anual de perda de densidade pulmonar, 
no grupo de doentes a efetuar terapêutica 
de substituição. Não se verificaram 
diferenças entre os dois grupos de 
doentes, relativamente aos objetivos 
secundários do estudo. Os autores 
demonstraram que a terapêutica de 
substituição permite diminuir a taxa de 
progressão de destruição pulmonar. Uma 
análise post-hoc mostrou que a taxa de 
declínio anual da densidade pulmonar 
era tanto menor, quanto maior a 
concentração sérica de AAT obtida com a 
infusão semanal.

Este estudo constitui um grande avanço 
em termos de evidência científica relativa 
à eficácia clínica da terapêutica de 
substituição, em doentes com deficiência 
grave de AAT. 

Como principais mensagens  
do estudo de salientar:
-  Tal como em outros estudos prévios foi 

possível demonstrar que a densidade 

pulmonar, medida por TAC, é uma 
medida quantitativa de enfisema 
pulmonar, sendo mais sensível que 
os testes de função pulmonar (FEV1; 
capacidade de difusão) na determinação 
da destruição pulmonar.

-  Foi demonstrado o efeito da terapêutica 
de substituição na redução da 
progressão do enfisema pulmonar 
(determinado por TC)

-  Parece existir uma relação dose-
resposta entre a concentração sérica de 
AAT e a perda de densidade pulmonar 
(quanto maiores as concentrações 
sérica de AAT menor a taxa de declínio 
da densidade pulmonar).

Algumas questões permanecem 
ainda por esclarecer, 
nomeadamente:

-  Quando iniciar a terapêutica  
de substituição? 

Com a eficácia clínica agora demonstrada, 
o início precoce de terapêutica de 
substituição, previamente ao começo 
da destruição do parênquima pulmonar, 
deverá ser explorada.

-  Qual a dose ótima de terapêutica  
de substituição? 

Ao demonstrar uma relação inversa 
entre a concentração sérica de AAT e a 
taxa de declínio da densidade pulmonar 
os autores sugerem que a dose de 
60 mg/kg/semana poderá não ser a 
recomendada para todos os doentes.
Este, e novos estudos já em curso, 
constituem uma enorme esperança para 
todos os doentes com deficiência de AAT, 
ao permitirem aumentar a evidência 
relativamente a eficácia da terapêutica de 
substituição, que efetivamente permite 
atrasar o curso natural da doença. 

Dra Maria Sucena - Pneumologista
Hospital de São João - Porto

Terapêutica de substituição:  
RAPID trial



Já conhece o cartão de pessoa  
com doença rara (CPDR)?

O CPDR foi criado em Julho de 2013 
com o objectivo de fazer face ao 
desconhecimento por parte dos 
profissionais de saúde, relativamente  
ao tratamento e acompanhamento  
de doentes portadores de doenças  
raras, particularmente em situações  
de urgência ou emergência.

Assim, houve a necessidade de garantir 
que estes doentes pudessem ter cuidados 
de saúde diferenciados, em função das 
suas características particulares. Tendo 
isto em conta, a Direção-Geral da Saúde 
(DGS) criou este cartão, desenvolvido 
pelos Serviços Partilhados do Ministério 
da Saúde (SPMS).

O CPDR contém informações 
específicas do doente  
e da doença, nomeadamente:

·  Dados de identificação do portador 
(número de utente do Serviço Nacional 
de Saúde, que automaticamente 
identifica o titular do cartão)

·  Dados do acompanhamento médico 
de que beneficia (nome do médico 
assistente hospitalar que deve ser 
contactado em caso de emergência e 
nome da unidade de saúde em que é 
acompanhado, responsável pela emissão 
do CPDR e que também deverá ser 
contactada em caso de urgência  
ou emergência)

·  A designação da doença

·  Especificidades clínicas,  
designadamente os cuidados  
pré-hospitalares e hospitalares  
de emergência.

É através da Plataforma de Dados da 
Saúde (PDS) que se pode aceder aos 
dados do CPDR. Assim, quando o portador 
do cartão dá entrada numa unidade 
hospitalar, o médico que o assiste pode 
ficar a par da sua situação clínica, tendo 
assim a informação necessária para os 
cuidados médicos adequados, ou para o 
devido encaminhamento do doente.

A emissão do CPDR é da responsabilidade 
de uma das unidades hospitalares 
habilitadas para o efeito. 

Estas, internamente, designam um 
médico coordenador para a emissão 
do cartão (que poderá delegar noutro 
médico a emissão do CPDR). 

Cartão de Pessoa  
com Doença Rara

Actualmente, as unidades de saúde 
autorizadas à requisição e emissão  
do CPDR são:

· Centro Hospitalar do Porto, EPE;
· Centro Hospitalar de São João, EPE;
· Centro Hospitalar do Alto Ave;
·  Centro Hospitalar Universitário  

de Coimbra, EPE;
· Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE;
· Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE.

No caso do doente ser acompanhado 
noutra unidade hospitalar é necessário 
que a mesma unidade solicite  
à Direção-Geral da Saúde a sua  
habilitação como emissora do CPDR.

O médico fará assim a requisição do  
CPDR na Plataforma de Dados da Saúde  
e entregará o respectivo comprovativo  
(que contém um código de activação)  
ao utente. Este, por seu lado, deverá 
proceder ao consentimento informado  
na Plataforma de Dados da Saúde –  
Portal do Utente.

A unidade hospitalar procederá então  
à emissão do CPDR e enviá-lo-á ao utente 
(após efectuada a devida validação pelo 
médico coordenador). Em 2014 foram 
requisitados 546 cartões em 6 hospitais 
do Serviço Nacional de Saúde com 182 
médicos habilitados para o requisitar.

Este número parece ainda pequeno  
se pensarmos no universo estimado  
de doentes raros em Portugal: entre 600 e 
800 mil.

Ainda assim esta é uma boa iniciativa  
que esperamos que continue a crescer  
a ajudar todos aqueles que são portadores 
de doenças raras.



A Paniculite
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A Paniculite é uma consequência rara 
do défice de Alfa1 Antitripsina. Há, no 
entanto, cerca de 100 casos descritos 
em literatura médica. Esta ligação foi 
descoberta em França  em 1972, numa 
paciente jovem que apresentava uma 
deficiência de Alfa1 Antitripsina severa 
e que desenvolvera nódulos vermelhos 
seguidos de úlceras dolorosas na pele.

A Paniculite apresenta-se, na maioria 
das vezes, como nódulos vermelhos 
na pele, que acabam por abrir e 
libertar uma substância purulenta. 
É provocada por uma inflamação no 
tecido subcutâneo e a sua aparência 
é semelhante a um ninho de abelhas, 
com glândulas de gordura separadas por 
septos. Estes nódulos podem aparecer 
em qualquer parte do corpo, mas é mais 
comum na coxa, glúteo e áreas que 
tenham sido sujeitas a algum trauma.

A paniculite pode evoluir para 
paniculite necrotizante quando estes 

nódulos se transformam em úlceras 
dolorosas e muitas vezes incapacitantes. 

Na deficiência de Alfa1 Antitripsina, 
a inflamação e o aparecimento 
de paniculite é semelhante ao 
desenvolvimento de enfisema 
pulmonar. Em ambos casos, existe 
uma deficiência de alfa1 antitripsina, 
o que faz com que o mecanismo de 
controle da acção das proteases não 
funcione, podendo causar danos na 
pele – paniculite- ou danos na estrutura 
pulmonar- enfisema pulmonar.

Numa publicação médica que relata 26 
pacientes com paniculite e deficiência 
de Alfa1 antitripsina, 62% eram Pi*ZZ, 
15%  Pi*MZ, 8% Pi*MS e 4%Pi*SNull.  
Nos restantes pacientes, o fenótipo era 
desconhecido. 

A paniculite ocorre igualmente em 
ambos os sexos. A idade média dos 
pacientes com paniculite é de 40 anos.

Foi no passado dia 3 de Maio, dia da Mãe, 
que os lisboetas foram mais uma vez 
convidados a correr e caminhar em defesa 
de um Hospital Pediátrico para Lisboa. 

À semelhança do ano passado e apesar 
da chuva, a festa foi muito animada tendo 
contado com inúmeras actividades que 
animaram os mais novos.

O evento, organizado anualmente pela 
Plataforma por um Hospital Pediátrico 
para Lisboa, traz à discussão pública 
a necessidade vital de um hospital 
vocacionado para crianças, distinto  

do hospital de adultos, à semelhança  
do que se passa na maior parte das 
capitais europeias. Este ano, a AA1P teve 
a honra de estar envolvida na organização 
do evento, tendo beneficiado dos 
donativos feitos pelos participantes. 

A adesão dos nossos associados e 
amigos foi grande e encheu-nos de 
orgulho. Agradecemos a todos os que 
saíram de casa num dia de chuva e nos 
acompanharam nesta acção.

Para o ano estão todos convidados  
a participar outra vez!

4ª Corrida / Caminhada D. Estefânia

Na paniculite por deficiência de Alfa1, 
o tratamento de reposição com infusão 
endovenosa de Alfa1 é o que tem 
apresentado os melhores resultados 
de remissão ao fim de 3 doses. Outros, 
como corticosteroides, antibióticos 
(doxiciclina e dapsona) e troca total 
do sangue, são realizados mas com 
resultados inferiores.

Infelizmente, nenhum tratamento para 
a paniculite é 100% eficaz. Esperamos 
que, com toda a investigação clínica que 
tem vindo a ser realizada em torno da 
deficiência de Alfa1, melhores opções 
terapêuticas surgirão para o tratamento 
da paniculite por deficiência de Alfa1.

Artigo escrito com base na matéria 
elaborada pelo Dr. James K Stoller, para 
a Alpha-1 Foundation (www.alpha1.org)


