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SABIA QUE…
A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SÁUDE
(OMS) PREVÊ QUE EM 2030 A 3ª
CAUSA DE MORTE EM TODO O MUNDO
POSSA SER A DOENÇA PULMONAR
OBSTRUTIVA CRÓNICA (DPOC)

EDITORIAL
Foi com enorme prazer que aceitei o compromisso de fazer parte dos órgãos sociais
da AA1P.
Quando decidi começar a partilhar o meu testemunho, tentando ajudar pessoas que
sofrem diariamente com esta deficiência, foi com o intuito de mostrar que elas não
estão sós. Com a minha história de vida e depois de tudo o que tive de ultrapassar, a
minha consciência dizia-me que tinha que tentar ajudar outros Alfas que estivessem
a passar pelas dificuldades que eu já passei. Daí até me voluntariar para ajudar a
AA1P, foi apenas um passo.
A Deficiência de Alfa 1 antitripsina é considerada uma doença rara e no passado dia
28 de fevereiro assinalou-se o Dia Mundial das Doenças Raras. A data foi celebrada
em mais de 90 países e regiões de todo o mundo, com o objetivo de sensibilizar
a população, os decisores políticos, os organismos de saúde pública, médicos e
especialistas em saúde, para os tipos de doenças raras existentes e toda a dificuldade
que os seus portadores enfrentam para conseguir um tratamento ou cura.
Inúmeros estudos têm demonstrado que a prática de exercício físico e a adoção
de estilos de vida saudáveis, dentro das populações portadoras de patologias
respiratórias, melhoram muito a saúde global e a qualidade de vida destes doentes.
Convidamos os nossos associados, os seus familiares e amigos a participar nos
vários eventos desportivos que se irão realizar, tais como a “Corrida/Caminhada
do Pulmão” organizada pela Sociedade Portuguesa de Pneumologia, a “7ª Corrida/
Caminhada Dona Estefânia” organizada pela Plataforma Cívica para um Hospital
Pediátrico em Lisboa e a caminhada até Santiago de Compostela organizada pela
Associação Espanhola de Doentes com Défice de Alfa1 Antitripsina.
Na AA1P acreditamos que juntos chegaremos mais longe. Contamos com a vossa
ajuda para fazer com que a AA1P seja cada vez mais um elo de ligação entre cada
um dos nossos Alfa.
Até breve!
FERNANDO PINTO
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Cartão da Pessoa com Doença Rara
“Existem entre cinco mil e oito mil doenças raras. Cada uma
destas doenças atinge menos de 0,1% da população. Muitas
são graves e, por vezes, altamente incapacitantes, enquanto
outras não são impeditivas do normal desenvolvimento
intelectual e apresentam evolução benigna. No seu conjunto,
as doenças raras afetam cerca de 6% da população,
estimando-se que, em Portugal, existam cerca de seiscentas
mil pessoas portadoras destas doenças. Pelo menos 80%
das doenças raras têm origem genética identificada e
50% de novos casos são diagnosticados em crianças, que
requerem um esforço acrescido considerável dos recursos
do Serviço Nacional de Saúde.” Assim sendo, foi lançada
uma norma dirigida aos médicos hospitalares do Sistema
de Saúde e que visa a criação do Cartão da Pessoa com
Doença Rara (CPDR).

“Os objetivos da implementação do Cartão da
Pessoa com Doença Rara são os seguintes:
1. Assegurar que nas situações de urgência e/ou
emergência, os profissionais de saúde tenham
acesso à informação relevante da pessoa com
doença rara e à especificidade da situação clínica,
permitindo o melhor atendimento do utente;
2. Melhorar a continuidade de cuidados, assegurando
que a informação clínica relevante da pessoa com
doença rara está na posse do utente, num formato
acessível, e que o acompanha nos diferentes níveis
de cuidados de saúde;

A Norma nº 001/2018 DGS de 09/01/2018, foi elaborada pelo
Departamento da Qualidade na Saúde da Direção-Geral da
Saúde e Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE,
no âmbito da melhoria da qualidade no Sistema de Saúde.

3. Facilitar o encaminhamento apropriado e rápido
para o centro de tratamento que assegure
efetivamente, os cuidados de saúde adequados ao
utente;

O CPDR é um cartão digital, e a sua requisição é da
competência exclusiva do médico assistente, após
confirmação diagnóstica, embora seja o utente a dar o seu
consentimento informado escrito.

4. Melhorar a gestão integrada de cuidados de saúde,
evitando atraso e procedimentos com erro e dano.”

“Alfas en Camino 2018”
A associação espanhola de doentes com
défice de alfa1 antitripsina lançou um
projeto chamado “Alfas en Camino 2018”
que consiste numa caminhada até Santiago
de Compostela percorrendo um total de
115Km, tendo início na cidade de Sarria
(província de Lugo).
Ao longo dos séculos milhões de peregrinos
têm percorrido os caminhos de Santiago
transformando este percurso num símbolo
global de esforço, resiliência, entreajuda
e espiritualidade, independentemente

da motivação, do género, da etnia ou da
religião. Tirando partido desta herança
cultural a associação espanhola pretende
levar o maior número possível de pessoas
afetadas pela deficiência de alfa-1 antitripsina
(independentemente do seu grau de
incapacidade ou necessidade de oxigênio
suplementar), seus familiares, cuidadores e
amigos a aceitarem este desafio. O evento
está também aberto a pacientes com outras
doenças respiratórias.
Este será também um “caminho” para

7ª Corrida/ Caminhada
D.Estefânia
No próximo dia 13 de maio irá realizar-se mais uma Corrida/Caminhada
D. Estefânia, organizada pela Plataforma Cívica para um Hospital
Pediátrico em Lisboa.
O evento é constituído por uma Corrida de 10km e uma Caminhada de
4km e a partida será às 9h30 na Av. Brasília (Margem do Tejo – em frente
à antiga FIL). A receita do evento reverterá a favor da Liga dos Amigos
do Hospital Dona Estefânia. Mais uma vez a AA1P associa-se a esta causa.
PARTICIPE!

promover um apelo global à sociedade
civil para a deficiência de alfa-1 antitripsina,
DPOC e doenças raras e incentivar o
exercício físico e a alimentação saudável
como chave para a manutenção desse
tipo de patologia. O caminho irá decorrer
num total de 7 dias, de 26 de agosto a 1 de
setembro de 2018, cobrindo uma média
diária de 19 km.
Para mais informações consultar o site
www.camino.alfa1.org.es ou entrar em
contacto com a AA1P.

WWW.AA1P.PT

Corrida do Pulmão da SPP.
Mais que uma meta,
Um ponto de partida.
É este o mote da Corrida do Pulmão,
organizada pela Sociedade Portuguesa de
Pneumologia, que terá lugar no próximo
dia 27 de maio, no Centro Desportivo
Nacional do Jamor. Esta atividade conta
com o Alto Patrocínio do Presidente da
República e a atleta Ercília Machado é a
embaixadora desta iniciativa que pretende
reunir cerca de 500 participantes.
Tendo em conta o peso que a patologia
respiratória representa na mortalidade e
morbilidade da população portuguesa
a Corrida do Pulmão tem como missão
a sensibilização para a necessidade da
adoção de um estilo de vida saudável
como forma de prevenção das doenças
respiratórias, sendo uma ação transversal
a todas as faixas etárias. Para além da
Corrida, a iniciativa integrará também
outras atividades físicas, como uma
caminhada, uma aula de Zumba, entre
outras modalidades.Algumas Comissões
de Trabalho da SPP estão envolvidas

na Corrida do Pulmão com a missão de
promover a prática de exercício físico e a
adoção de estilos de vida saudáveis dentro
das populações portadoras das patologias
respiratórias que representam:A Comissão
de Trabalho de Alergologia, que se tem
empenhado na transmissão da mensagem
de que a asma não é impedimento para a
prática de desporto. Aliás, desde que bem
controlados, os doentes asmáticos só têm
a beneficiar com o exercício físico;

de que a atividade física tem um
papel complementar ao tratamento
farmacológico de algumas doenças
respiratórias. Por cada participante
inscrito na Corrida do Pulmão, a SPP vai
doar à Quercus o valor de uma árvore
para reflorestar uma das principais zonas
ardidas nos incêndios de 2017.
Fica desde já o convite, participe na
Corrida do Pulmão da SPP, dia 27 de maio!

A CT de Fisiopatologia Respiratória
e DPOC, que pretende mostrar que,
apesar das limitações associadas à
DPOC, é possível adaptar os exercícios e
combater a inatividade, a imobilidade e o
sedentarismo;
A CT de Tabagismo, que atribui ao
desporto a missão de “ajudar” os doentes
que estão em processo de cessação
tabágica, considerando que, muitas vezes,
o prazer da corrida ou da prática regular
de exercício compensa o prazer que, até
então, era atribuído ao cigarro;
A CT de Reabilitação Respiratória,
que pretende reforçar a mensagem

Primeiro Dia Europeu da Alfa1, 25 de Abril de 2018
Pela primeira vez na história, a
Comunidade Alfa comemorou o dia de
Europeu do défice de Alfa-1 Antitripsina
“European Alpha-1 Awareness Day”,
promovido pela Alpha-1 Global com o
apoio das associações dos países da
comunidade europeia. Esta iniciativa
pretende chamar a atenção da
comunidade europeia para a importância
do diagnóstico e do correto tratamento

destes pacientes, tendo em conta que
ainda há países europeus que não
disponibilizam a terapia de reposição a
doentes com doença pulmonar severa ou
doença de pele como paniculite.
Realizaram-se diversas ações entre as
quais uma mesa redonda com diversos
membros do parlamento europeu durante
a qual representantes de associações de

CUPÃO DE SÓCIO

doentes fizeram actualizações sobre o
que se passa nos respectivos países.
Esta ação está também interligada
com as recomendações do grupo de
especialistas europeus no défice de alfa-1
antitripsina, um documento publicado
com o objectivo de consciencializar
os governos, os sistemas nacionais de
saúde, os profissionais de saúde e a
sociedade civil sobre a importância de
diagnosticar, tratar e investigar esta
patologia. Estamos certos que este é
apenas o primeiro passo para sensibilizar
a comunidade Europeia sobre esta
patologia e sobre a melhor forma de
diagnosticar, acompanhar e tratar os
nossos doentes.
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Testemunho
Eu e a minha família vivemos em França,
na cidade de Toulouse, desde 2001. O
défice de Alfa1 antitripsina, foi durante
muitos anos desconhecido para mim. Sabia
que o meu tio paterno tinha problemas de
saúde consequentes deste défice, mas não
estava informada sobre a gravidade do seu
estado nem sobre a importância de fazer o
teste de diagnóstico. Assumi sempre que
seria um caso isolado ignorando que sendo
uma doença genética, já corria na nossa
família. “Estas coisas só acontecem aos
outros”, pensámos.
Em 2010, o meu pai faleceu com doença
hepática e hoje estou quase certa que seria
doente Alfa com fenótipo MZ. Foi esta
grande perda que me fez reagir e querer
proteger a todo custo aqueles que mais
amo. Decidi então que seria premente
fazer os testes de diagnóstico. Comecei
pela minha prioridade: os meus filhos que
na altura tinham de 7 e 11 anos.
Começámos pelas análises à proteína.
Ao receber os resultados, foi um choque
tremendo, quando verificámos que
os valores da minha filha eram muito
baixos. Não sabia o que significava e no
desespero, telefonei para os meus tios
porque eles sabiam muito bem o que se
passava. Comecei então, com o apoio e
carinho deles, a informar-me melhor sobre
este défice.
Como o médico de família não conhecia
bem o défice de alfa 1 antitripsina,
encaminhou-nos para um especialista que
nos fez a fenotipagem e todos os exames
necessários. Eu, o meu marido e o meu
filho somos MZ e a nossa menina Eva é
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ASSOCIAÇÃO ALFA1
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ZZ. Esta descoberta gerou sentimentos
diversos, começando pela surpresa,
pois na família do meu marido não há
casos conhecidos desta deficiência. Este
sentimento depressa se transformou
em culpa por ser uma doença genética
seguida pelo medo do que ainda estava
para vir.
A Eva foi e tem sido acompanhada por
um excelente médico, que para além
de nos informar abertamente sobre a
alfa1 antitripsina, conversa muito com
ela, explica cada passo e guia-a. Em
consequência desta patologia foi-lhe
também diagnosticada uma colestase
crónica. Felizmente não tem lesões no
fígado nem pulmões, mas toma medicação
diária de prevenção desde 2012. A Eva é
uma adolescente saudável, confiante e
lutadora, cheia de projetos para o futuro.
Tem uma vida normal e isso é sempre uma
vitória.
O meu tio, entretanto, fez um transplante
bi-pulmonar. Nunca se poderá descrever
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nem imaginar o seu combate pela vida,
mas juntamente com a minha tia, são um
enorme exemplo de força e coragem, e,
acima de tudo, uma grande lição de vida
para mim.
Se não tivesse perdido o meu pai, nunca
teria feito os testes de alfa 1 antitripsina. E
se não os tivesse feito, poderia um dia ser
tarde demais para a minha menina. Como
mãe e como mulher, envio um pensamento
solidário e afetuoso a todos os nossos
raros e aos seus pais, que fazem parte
desta grande família alfa.
Obrigada a todos os profissionais,
associações e particulares por darem
aos alfas uma voz cada vez mais forte.
Está provado que a união faz a força. E
um obrigada muito especial aos meus
tios, Fernando Pinto e Isabel Pinto, que
juntamente com a vossa associação, me
permitiram deixar aqui um pouco da minha
família, especialmente um pouco da Eva.
CARLA LOURENÇO

A Associação Alfa1
de Portugal recomenda
aos leitores deste boletim
que consultem sempre
o seu médico acerca dos
tratamentos mais adequados.
A AA1P não poderá ser
responsabilizada por
consequências resultantes
em doentes que não
observem esta indicação.

Este boletim tem um caráter
informativo e em caso algum
os artigos aqui publicados
substituem a opinião médica.

