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Entrevista a Johan Prévot
O diretor executivo da IPOPI
falou com a AA1P sobre a
plataforma PLUS.
Descubra como é que esta
plataforma contribui para
defender os interesses dos
doentes.
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DIAGNÓSTICO CORRETO
É FUNDAMENTAL
Diagnosticar doentes com patologias raras é sempre um desafio
colocado à comunidade médica. No caso particular da Alfa1,
os sintomas da doença facilmente conduzem ao diagnóstico
de outras doenças, hepáticas ou pulmonares, que partilham
caraterísticas semelhantes.
Na grande maioria das vezes o doente espera diversos anos até
conseguir obter o correto diagnóstico.

O laboratório Grifols apresentou em Barcelona um
kit que permite diagnosticar com rapidez e eficácia a
deficiência de Alfa1.
O teste chega a Portugal
em 2014.

Esta é portanto uma preocupação da AA1P que se empenha em partilhar informação e em
sensibilizar a sociedade civil e os profissionais de saúde para esta doença e para os seus sintomas.

Seguradoras impedidas de
utilizar informação genética

Abordamos diversos outros temas que acreditamos serem de interesse tanto para a comunidade
alfa como para os profissionais de saúde.
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INFO

Por lei as seguradoras não
podem exigir a realização de
testes genéticos para a concessão de seguros, nem utilizar informação do histórico
familiar para o mesmo efeito.

Foi assim com muito agrado que recebemos a notícia de uma nova forma rápida de diagnóstico
da Alfa1, apresentada pela Grifols que se prevê estar disponível em Portugal brevemente.
Nesta quarta edição da Alfa Info agradecemos a colaboração de Johan Prévot, diretor executivo
da IPOPI (Associação Internacional de Doentes com Imunodefeciências Primárias) que concedeu
facultar-nos uma entrevista sobre a última conferência da PLUS (Plasma Protein Users Platform)
que se realizou no Estoril, e em que a AA1P teve a honra de participar.

Esta é última edição de 2013 da Alfa Info, um projeto que nos enche de orgulho e que acreditamos
ser um veículo importante de informação e de esclarecimento sobre a Alfa1.
Aproveitamos para agradecer a todos os que colaboraram connosco ao longo deste ano e
prometemos voltar em 2014 com o mesmo empenhamento.

Sabia que se estima que cerca de metade dos adultos com Alfa1 podem ter doença hepática grave
sem apresentarem sintomas.

Vacinação contra a gripe
O outono coincide com o começo da época gripal. Por esse motivo, a Direção Geral da
Saúde recomenda a vacina da gripe para os grupos alvo prioritários:
• Pessoas com idade igual ou superior a 65 anos;
• Doentes crónicos e imunodeprimidos, com 6 ou mais meses de idade;
• Grávidas com tempo de gestação superior a 12 semanas;
• Profissionais de saúde e outros prestadores de cuidados.

As políticas governamentais devem servir as necessidades dos doentes
No âmbito da 4ª conferência organizada pela
PLUS (Platform of Plasma Protein Users) , colocámos algumas questões a Johan Prévot,
diretor executivo da
IPOPI (Associação Internacional de Doentes com Imunodeficiências Primárias), sobre
a plataforma PLUS.
1. Por que razão foi criada a PLUS?
A PLUS é uma plataforma representativa de organizações
de pacientes com doenças raras (1) que dependem de
tratamentos baseados em produtos manufaturados a partir
de plasma humano.
A PLUS foi criada especificamente para assegurar que a voz das
nossas comunidades de pacientes, enquanto utilizadores finais
destas terapias vitais, seja ouvida em todos os assuntos relacionados
com os produtos derivados do sangue e do plasma, o que não tem
acontecido no passado.
Temos a firme convicção de que os interesses dos pacientes devem
estar no centro das discussões relacionadas com esta área. A PLUS
está envolvida num mecanismo de ligação com as instituições
da União Europeia, que assegura que é consultada em todas as
discussões relacionadas com políticas da UE nesta área.
2. Quais são as principais preocupações dos pacientes que precisam
de plasma para os seus tratamentos?
As principais preocupações referem-se ao diagnóstico precoce,
ao acesso a níveis adequados de tratamento, à necessidade de
demonstrar os benefícios do tratamento e de assegurar a oferta de
uma vasta gama de terapias derivadas do plasma.
3. Em Portugal ainda não é utilizado o plasma colhido em doações
de sangue. O que será preciso fazer para alterar esta realidade?
Penso que, nos próximos anos, a procura de produtos derivados
do plasma (PDMPs), em especial de imunoglobulinas, continuará
a crescer e, consequentemente, devem ser exploradas estratégias
para assegurar que não seja descartado nenhum plasma utilizável,
de alta qualidade, quer seja recuperado do sangue ou recolhido
diretamente através de plasmaferese.
Creio que em Portugal o caminho poderá passar por um contrato de
fracionamento (através do qual uma empresa faz o fracionamento e
devolve os produtos de plasma ao país que a contrata) uma vez que
o mesmo não está equipado para o fazer.

4. Nos EUA, e em parte da europa, a doação de sangue é diferente
do vigente noutros países europeus, em que os doadores não são
remunerados. Qual a posição da PLUS nesta matéria?
Em alguns países europeus, como a Alemanha, a Áustria e a República
Checa, o doador de plasma pode ser pago pela sua doação.
A posição da PLUS nesta matéria é muito clara: é necessária a
coexistência dos dois sistemas de colheita para que possa ser
assegurada uma oferta suficiente de produtos medicinais derivados
do plasma: o sistema em que o plasma é recuperado das doações
de sangue e o sistema de plasmaferese em que o plasma é recolhido
diretamente de doadores de plasma.
A posição da PLUS é portanto que todas as políticas destinadas
a assegurar o fornecimento de PDMPs devem estar centradas
nos interesses dos pacientes. Desde que haja um procedimento
regulatório robusto que assegure a qualidade destas terapias e
da colheita do plasma, não é legítimo que as ideologias políticas
interfiram no acesso dos pacientes às terapias essenciais para salvar
as suas vidas.
5. Quais os principais objetivos da PLUS?
Acabámos de organizar a nossa 4ª conferência PLUS, que se
realizou pela primeira vez em Portugal na qual também a AA1P
esteve representada.
Durante a reunião foram discutidas duas questões. A primeira foi a
necessidade de dispormos de um enquadramento para a tomada
de decisões de avaliação de risco (Risk-Based Decision Making ou
RBDM), para gerir a interrelação entre a tolerância ao risco, a oferta
de produtos medicinais derivados do sangue e as considerações de
ordem económica.
A segunda questão foi a discussão das opiniões de pacientes e
médicos acerca dos tratamentos disponíveis em 2020.
A reunião correu muito bem e a PLUS irá divulgar uma carta aberta
sobre esta questão, e participar no projeto RBDM lançado pela
Alliance of Blood Organizations. A PLUS irá também continuar a
defender no plano da UE os interesses dos pacientes afetados por
doenças raras relacionadas com o plasma.
Esperamos que a Diretiva sobre o Sangue seja revista num futuro
próximo e o papel da PLUS será essencial para assegurar que os
pontos de vista dos pacientes sejam tidos em conta.
(1)
International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies (IPOPI); World Federation
of Heamophilia (WFH); European Haemophilia Consortium (EHC); the International Patient
Organisation for C1-Inhibitor Deficiency; Guillain-Barré e CIDP Foundation; Idiopathic
Thrombocytopenic Purpura (ITP) Support Association; Alpha-1 Foundation.

Iv congresso Fundação Portuguesa do Pulmão
Realiza-se nos próximos dias 15 e 16 de novembro o IV Congresso da Fundação Portuguesa do Pulmão.
As doenças respiratórias têm uma prevalência crescente, a maioria são doenças crónicas que
afetam os doentes por décadas. Estes factos justificam que a FPP tenha escolhido como temas
para este IV Congresso a prevenção e a garantia da qualidade de vida destes doentes.
Como vem sendo habitual o congresso terá lugar no auditório da Associação Nacional de Farmácias.

ALPHAKIT:
ImPActO SIgNIFIcAtIvO NO DIAgNÓStIcO
No decorrer do Congresso Anual da Sociedade
Europeia das Doenças Respiratórias (ERS) que
este ano teve lugar em Espanha, na cidade
de Barcelona, foi apresentado o dispositivo
AlphaKit Quickscreen.
Desenvolvido pela empresa Grifols o Quicksreeen, como o nome indica, é um teste rápido, concebido para profissionais de saúde,
que deteta em apenas 15 minutos a presença
da proteína Z que é a responsável pelos casos
mais graves de Alfa 1.
O AlphaKit já está a ser utilizado com sucesso
em vários países, e a Grifols prevê que esteja
disponível em Portugal a partir do segundo
semestre de 2014.

SOMOS NOTÍCIA
A prestigiada revista Saúde e Bem-Estar dedicou-nos duas
páginas na sua última edição, com um artigo da Dra. Maria
Sucena, médica pneumologista do Hospital de São João.
A divulgação da deficiência de Alfa1
Antitripsina continua a ser um dos
principais objetivos
da nossa associação dado tratar-se
de uma doença
que em Portugal
ainda se encontra
subdiagnosticada.
Os órgãos de comunicação social desempenham assim um
papel muito importante nesta divulgação contribuindo para
que, cada vez mais, haja uma sensibilização da opinião pública
para esta doença.

FAÇA O TESTE
A Organização Mundial de Saúde (OMS), a “American Thoracic Society” (ATS) e a “European
Respiratory Society” (ERS), recomendam que devem fazer o teste para a Deficiência de Alfa1
Antitripsina (Alfa1), todas as pessoas a quem tenha sido diagnosticado:

• Doença pulmonar obstrutiva crónica (DPOC)
• Enfisema pulmonar
• Bronquiectasias
• Bronquite crónica

• Asma não reversível após tratamento agressivo
• Doença hepática crónica
• Doença hepática inexplicável em crianças
• Paniculite

cUPÃO DO SÓcIO
NOME
MORADA
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CONTACTO TELEFÓNICO

EMAIL

INFORMAÇÕES ALFA
É PORTADOR?

É ALFA?
CONTRIBUO COM
30€ (valor de quota anual)

50€

outro montante

FOrmA DE PAgAmENtO
transferência bancária
NIB 0007 0000 000031314705 23

cheque à ordem
de AA1P

Os dados recolhidos serão objeto de tratamento informático e destinam-se a uso exclusivo da AA1P-Associação Alfa1 de Portugal.
Ao titular é garantido o direito de acesso, retificação, alteração ou eliminação sempre que para isso contacte por escrito a AA1P. Os dados são sigilosos e não podem ser transmitidos a outrém sem autorização expressa do sócio.
Caso não deseje receber informações sobre a AA1P e as suas atividades assinale aqui

Agenda
12 de novembro
Dia mundial da Pneumonia
14 de novembro
Dia mundial da DPOc
14 e 15 de novembro
conferência Internacional sobre Prevenção
e Controlo do Tabagismo

14 a 16 de novembro
reunião Anual da Sociedade
Portuguesa de Hematologia

3 de dezembro
Dia Internacional das Pessoas
com Deficiência

17 de novembro
Dia mundial do Não fumador

5 de dezembro
Dia Internacional do voluntariado

SEgUrADOrAS: rEgULAmENtAÇÃO SOBrE INFOrmAÇÃO gENÉtIcA
De acordo com a Lei 12/2005, de 26 de Janeiro, que regula a informação genética
pessoal e informação de saúde, ninguém pode ser discriminado ou prejudicado por ser
portador de doença genética ou em função do seu património genético.
A aplicação deste princípio geral em matéria de seguro de genética implica que as
companhias de seguro não podem pedir nem utilizar qualquer tipo de informação
genética para recusar um seguro de vida ou estabelecer prémios mais elevados.
As companhias de seguro também não podem exigir aos seus potenciais segurados a
realização de testes genéticos como condição para a concessão de seguro de vida ou
de saúde ou para quaisquer outros efeitos, nem podem utilizar a informação genética
obtida de testes genéticos previamente realizados aos seus clientes atuais ou potenciais.
Por fim, as seguradoras estão ainda proibidas de utilizar a informação genética resultante
da colheita e registo dos antecedentes familiares para recusar um seguro ou estabelecer
prémios aumentados ou para outros efeitos.

A ImPOrtÂNcIA DAS PArcErIAS
No mês de setembro a AA1P formalizou a sua adesão à
Aliança das Doenças Raras.

objetivos a representação das Associações suas associadas
junto das Instituições na área da Saúde, reabilitação,
segurança social e educação, ou de outras entidades
nacionais e internacionais que prossigam objetivos
idênticos e a integração social das pessoas portadoras de
doenças raras.
A grande maioria das dificuldades sentidas pelas diferentes
associações de doenças raras é idêntica e acreditamos que
é essencial que exista uma entidade que possa falar a uma
voz e representar os interesses de várias associações.

A Aliança Portuguesa de Associações das Doenças Raras foi
fundada em 20 de fevereiro de 2008, tendo como principais

Para mais informações sobre a Aliança das Doenças Raras
pode consultar o site www.aliancadoencasraras.org
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