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Terapêutica de substituição
A terapêutica de substituição
é um procedimento que tem
a finalidade de aumentar e
manter níveis séricos de AAT.
Saiba mais sobre este tratamento indicado para doentes
com enfisema pulmonar associado a deficiência de AAT.

deficiência de
alfa1 antitripsina
Conheça em que consiste a
Deficiência de Alfa1 Antitripsina (Alfa1) é uma doença genética que consiste na reduzida concentração da proteína
Alfa1 Antitripsina (AAT).

simpósio sobre
a deficiência de alfa1
Mais de 600 profissionais
de saúde reuniram-se no
simpósio «Lugar marcado
para o conhecimento», que
teve como finalidade de aumentar o conhecimento sobre a doença.
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Mais e MeLhor

A AA1P surgiu há um ano, para fornecer mais informação sobre Deficiência de Alfa1 Antitripsina
nas suas diversas vertentes. Até agora, desenvolvemos um website com informação pormenorizada sobre a doença, e editámos uma brochura
sobre a associação.
Celebrámos protocolos na área do diagnóstico (com os laboratórios Dr. Joaquim Chaves e com o
Ipatimup), na área da sensibilização para as doenças respiratórias (com a Fundação Portuguesa
do Pulmão) e na área da educação (com a Escola Superior de Tecnologias da Saúde de Lisboa).
Estivemos representados em congressos e eventos e reunimo-nos com entidades públicas e
privadas. Envolvemos pessoas, algumas sem relação com a doença, que acreditaram e quiseram
dar o seu contributo a este projeto. Criámos as condições para se formar uma associação, que
promove a qualidade de vida dos doentes alfas, e partilha e difunde informação e conhecimento
sobre a doença.
Surge agora esta newsletter. Queremos avisar a população em geral e os profissionais de
saúde em particular, que quanto mais cedo se fizer o diagnóstico mais cedo se poderá retardar
a doença. Queremos dar a conhecer a Alfa 1 em adultos e nas crianças, e agradecemos a
colaboração da Dra. Maria Sucena (Hospital de São João), com o artigo sobre o Tratamento
de Reposição.
Preocupamo-nos com os nossos doentes, pois os hospitais têm graves problemas orçamentais,
o que pode dificultar a obtenção da terapêutica adequada.
Com a ajuda dos nossos parceiros, dos nossos doentes, dos nossos associados, dos profissionais
de saúde e de todos aqueles que de alguma forma nos quiserem ajudar, vamos conseguir
ultrapassar todas as barreiras.
Estamos empenhados e queremos fazer cada vez mais e melhor.

Dedicada a promover a procura de recursos necessários para melhorar o tratamento, diagnóstico,
pesquisas e cura para deficiência de Alfa-1-antitripsina

O Défice de Alfa1 Antitripsina foi descoberto em 1963 por Carl-Bertil Laurell (19192001), na Universidade de Lund, Suécia. Laurell, com a ajuda do médico residente,Sten
Eriksson, fez a descoberta ao notar a ausência da proteína Alfa1 Antitripsina na banda
de Electroforese de proteínas em 5 de 1500 amostras; 3 desses cinco pacientes cujas
amostras estavam a ser analisadas, tinham desenvolvido Enfisema numa idade jovem.
A ligação do Défice de Alfa1 Antitripsina à doença hepática foi feita 6 anos depois,
quando Sharp et al. descreveram o DAAT no contexto da doença de fígado.

Terapêutica de substituição:
evidência científica e indicações
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 da elastase dos neutrófilos.
Em doentes com enfisema pulmonar associado a deficiência
de AAT deverá ser efetuado tratamento optimizado, de acordo
com as recomendações existentes para a DPOC. Todos os
doentes fumadores deverão ser aconselhados a cessação
tabágica. Está aconselhada a administração de vacina antigripal e anti-pneumocócica. A reabilitação pulmonar, terapêutica
broncodilatadora, corticoterapia inalada e oxigenoterapia devem
ser prescritas de acordo com o nível de gravidade da DPOC.
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 (> 50 mg/dl determinada
por nefelometria ou > 80 mg/dl por imunodifusão radial).
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
purificada permite aumentar os níveis séricos de AAT acima do
limiar de proteção.

Uma sub-análise dos dois ensaios clínicos randomizados concluiu
que a terapêutica de substituição está associada a uma diminuição
da perda de densidade pulmonar, mas não tem influência na taxa
de declínio do VEMS.
Apesar dos dados atualmente existentes relativamente a eficácia
clínica da terapêutica de substituição ainda não serem definitivos
e estarem envoltos em alguma controvérsia, existe evidência
científica clara da eficácia bioquímica desta terapêutica.
Relativamente a segurança da terapêutica de substituição, os
dados disponíveis de mais de 20 anos de uso sugerem que se
trata de um tratamento seguro. Os efeitos laterais (cefaleias,
tonturas, náuseas, febre, arrepios) são habitualmente ligeiros e
raros (0.02-0.03 eventos/doente/mês).
O tratamento de substituição só está indicado em doentes
com enfisema pulmonar associado a deficiência de AAT. Na
tabela 1 encontram-se os critérios de início, de acordo com as
recomendações emitidas por algumas sociedades de Pneumologia.
No Centro Hospitalar de São João encontram-se 7 doentes em
tratamento de substituição. De salientar a excelente adesão dos
doentes, que se deslocam semanalmente ao hospital de dia
para infusão endovenosa da AAT purificada (60 mg/kg/semana),
e a ausência de efeitos laterais major associadas a terapêutica.

Critérios para início de terapêutica de substituição
ATS/ERS (2003)

SEPAR (2006)

Canadian Thoracic
Society (2012)

Défice de AAT

> 18 anos

Não fumadores
ou ex-fumadores

(concentração sérica <11 µmol/L)

DPOC

Os estudos disponíveis relativamente à eficácia clínica incluem
vários estudos observacionais e dois ensaios clínicos randomizados.

(VEMS 30-65%)

Declínio rápido
da função pulmonar

Défice de AAT

(concentrações séricas < 35%)

Défice de AAT

(concentração sérica <11 µmol/L)

(> 120 ml/ano)

O primeiro ensaio clínico randomizado incluiu 56 doentes com
deficiência de AAT (fenótipo ZZ) e enfisema pulmonar, que foram
randomizados para infusão mensal de AAT purificada ou placebo.
No grupo de doente em tratamento ativo observou-se uma
tendência de diminuição da redução da densidade pulmonar,
determinada por TAC torácico.
No segundo ensaio clínico, denominado EXACTLE, 77 doentes PI*Z
foram randomizados para tratamento semanal com terapêutica
de substituição ou placebo. Verificou-se uma tendência, não
estatisticamente significativa, a favorecer o grupo do tratamento
ativo, relativamente a diminuição da progressão do enfisema.

Fenótipo ZZ

(ou variantes raras
deficitárias)

Não fumadores
ou ex-fumadores
Enfisema pulmonar
(VEMS/CVF< 70%
e VEMS< 80%)

Ausência de défice
de IgA
Disponibilidade para
tratamento semanal

DPOC

(VEMS 25-80%)

Sabia que... Um diagnóstico precoce torna possível que os doentes possam alterar o
seu estilo de vida e controlarem melhor o seu estado de saúde.
O Défice de alfa1 Antitripsina pode levar à destruição dos pulmões e é muitas vezes diagnosticado
como asma ou Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC) provocada pelo tabagismo.
O Défice de Alfa1 Antitripsina não pode ser diagnosticado através de sintomas ou de um
exame médico. Para ter a certeza tem de se fazer uma análise ao sangue.

o que é a ALFA1?

uma ou duas cópias de uma mutação do gene de Alfa1
antitripsina (AAT).

A Deficiência de Alfa1 Antitripsina (Alfa1) é uma doença
genética que se caracteriza pela baixa concentração de uma
proteína chamada Alfa1 Antitripsina (AAT), que se acumula
incorretamente no fígado, que não a consegue colocar na
circulação sanguínea.
A AAT é produzida no fígado e libertada na corrente
sanguínea de forma a exercer uma das suas principais
funções: proteger os pulmões das agressões internas e
externas. Desempenha um papel de caráter protetor já que
evita que algumas enzimas ataquem tecidos saudáveis nos
nossos órgãos.
A Alfa1 resulta da incapacidade do organismo libertar a
proteína do fígado para o sangue, que conduz a situações
de níveis reduzidos ou nulos de proteína em circulação. Por
sua vez, a retenção e acumulação anormal de AAT no fígado,
aumenta o risco de desenvolver doença hepática.
A Alfa1 está por isso associada com doenças do foro
hepático, como Icterícia prolongada no recém-nascido,
colestase neonatal, cirrose hepática e hepatite

Como existem diferentes mutações e cada pessoa herda
uma cópia do gene do pai e outra da mãe, podem ser
geradas diferentes combinações genéticas (genótipos). Os
genótipos mais comuns são MM (Normal): não é portador
de mutações do gene AAT; MZ (Portador) de uma cópia da
mutação Z do gene AAT, ligeira redução dos níveis de AAT
no sangue (geralmente sem os sintomas da doença); MS
(Portador) de uma cópia da mutação S do gene AAT; SS
(Deficiência de AAT): portador de 2 cópias da mutação S; SZ
(Deficiência moderada de AAT): Pode desenvolver sintomas
da doença pulmonar, principalmente se for fumador. É
portador de duas mutações diferentes de AAT alterados;
e finalmente ZZ (Deficiência de AAT): deficiência grave e
maior risco de desenvolver sintomas da doença. Portador
de cópias da mutação Z.
Quando os pais são portadores da doença hipóteses de cada
filho receber os genes:

Se não houver produção de AAT no nosso corpo ou se existir
apenas uma pequena produção, a função protetora ao tecido
pulmonar não é eficiente, resultando em doença pulmonar
na forma de asma, bronquite crónica, bronquiectasias e
enfisema Pulmonar. Em caso raros, a Alfa1 pode provocar
aniculite necrotizante e vasculite anca-C positiva

Transmissível para filhos
A Deficiência de Alfa1 Antitripsina (Alfa1) é uma doença
que se pode transmitir de pais para filhos. No caso de os
pais serem portadores, os filhos poderão herdar, nenhuma,
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deveMos esTar aTenTos a...
perdas de peso ou incapacidade de aumento de peso normal para a idade;
inchaço do abdómen; cansaço permanente ou letargia; icterícia persistente; baço
distendido ou retenção anormal de líquido no abdómen (as chamadas ascites);
perdas de sangue nasal persistentes; vómitos com sangue; vestígios de sangue
nas fezes (de cor preta ou encarnada); Tornozelos inchados principalmente à
noite; fezes claras ou sem cor.

siMpósio sobre a deficiência de aLfa 1

os sinais e sinToMas Mais coMuns
de deficiência de aLfa1 anTiTripsina
Dispneia (falta de ar) em repouso ou durante o exercício
Tosse
Expectoração
Icterícia (coloração amarela de olhos e pele)
Perda de peso ou dificuldade em ganhar peso
(no caso de crianças)
Acumulação de líquido no abdómen (ascite)
Vómito com sangue ou vestígios de sangue nas fezes
Devemos suspeitar na presença de:
Enfisema de início precoce (< 45 anos)
Enfisema na ausência de factor de risco identificável
Enfisema de predomínio basal
Doença hepática não esclarecida
Bronquiectasias de etiologia não esclarecida
História familiar de enfisema e doença hepática
Vasculite ANCA-c positiva
Paniculite necrotizante

«Lugar marcado para o conhecimento», foi o mote do
encontro que reuniu mais
de 600 especialistas ligados
à área da saúde respiratória,
para assinalar o XXVIII Congresso da Sociedade Portuguesa Pneumologia (SPP).
Integrado neste evento,
decorreu o Simpósio sobre
a Deficiência de Alfa 1 Antitripsina, promovido pelo
Laboratorio Grifols Portugal,
que contou com a honrosa
presença do Presidente da
SPP, Prof. Dr. Carlos Robalo
Cordeiro, e do conceituado medico especialista alemão, Dr.
Rembert Koczulla.
A Organização Mundial de Saúde (OMS), estima que a
Deficiência de Alfa 1 está na origem de pelo menos 2% dos
casos de Doença Pulmonar Obstrutiva Crónica (DPOC). Em
Portugal esta doença rara é pouco conhecida e encontra-se subdiagnosticada, pelo que o contributo dos especialistas neste
simpósio veio esclarecer várias dúvidas sobre a doença e revelar
as terapêuticas adequadas a utilizar.
Neste encontro a SPP deu também a conhecer o Gabinete de
Monitorização da Doença Respiratória (GARE), que constitui
uma estrutura de recolha e análise de dados no âmbito da
patologia respiratória. A GARE tem o apoio de clínicos e
epidemiologistas, apoiando assim o aumento do conhecimento
na área da Deficiência de Alfa 1.
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