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RESUMO  

A amiloidose cardíaca é uma patologia provavelmente subdiagnosticada, que se 

manifesta com perturbações do tecido de condução elétrico cardíaco ou como 

miocardiopatia infiltrativa. Resulta da deposição de fibrilas de amilóide geralmente 

formadas a partir de alterações conformacionais das cadeias leves livres de 

imunoglobulinas (amiloidose AL) ou de transtirretina (amiloidose TTR). Esta última pode 

ser hereditária – causada por mutações no gene da transtirretina e habitualmente com 

atingimento sistémico, nomeadamente neurológico (polineuropatia amiloidótica familiar) 

– ou adquirida – por desestabilização dos tetrâmeros de transtirretina selvagem, 

associada ao envelhecimento, com atingimento quase exclusivamente cardíaco e no 

túnel cárpico. As restantes proteínas amiloidogénicas, como por exemplo o amilóide 

sérico A (responsável pela amiloidose AA) praticamente não cursam com atingimento 

cardíaco. 

Até 2018, não existia ainda nenhuma terapia específica aprovada para a 

amiloidose cardíaca por transtirretina. Contudo, foram recentemente publicados vários 

estudos nesta área e adivinha-se uma mudança no tratamento desta doença.  

Neste sentido, fizemos uma revisão atualizada sobre o tratamento da amiloidose 

cardíaca por transtirretina (hereditária ou wild-type). Foram analisados os artigos 

originais da base de dados Pubmed (com os critérios de busca: “cardiac” AND 

“amyloidosis” AND “transthyretin” AND (“treatment” OR “transplant”)) e incluídos ensaios 

clínicos e estudos observacionais.  

Resumimos os principais achados referentes ao transplante hepático e cardíaco, 

e aos fármacos – tafamidis, patisiran, isotersen, diflunisal, extrato de chá verde e 

combinação de doxiciclina com ácido tauroursodesoxicólico (TUDCA).  

 

 

 

 

 

Palavras-chave: 

Transtirretina; amiloidose; miocardiopatia; insuficiência cardíaca; sistema de condução 

cardíaca.  
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ABSTRACT 

Cardiac amyloidosis is a condition probably underdiagnosed, manifested as 

cardiac electrical conduction tissue disorders or as an infiltrative cardiomyopathy. It 

results from the deposition of amyloid fibrils usually formed from conformational changes 

of the free light chains of immunoglobulins (AL amyloidosis) or transthyretin (TTR 

amyloidosis). The latter can be hereditary - caused by mutations in the transthyretin gene 

and usually with systemic attainment, in particular neurological (familial amyloid 

polyneuropathy) - or acquired - by destabilization of the wild-type transthyretin tetramers, 

associated with aging, almost exclusively cardiac and in the carpal tunnel. The remaining 

amyloidogenic proteins, such as, for example, serum amyloid A (responsible for AA 

amyloidosis) usually do not cause cardiac involvement. 

Until 2018, there was no specific therapy approved for transthyretin cardiac 

amyloidosis. However, several studies have recently been published in this area, and a 

paradigm shift in therapeutic approach to this disease is expected. 

 In this sense, we performed a review on the treatment of cardiac amyloidosis by 

transthyretin (hereditary or wild-type). Original articles in the Pubmed database were 

analyzed, including clinical trials and observational studies (with the search criteria: 

"cardiac" AND "amyloidosis" AND "transthyretin" AND ("treatment" OR "transplant")).  

 We summarize the main findings, regarding transplantation and drugs - tafamidis, 

patisiran, isotersen, diflunisal, green tea extract and combination of doxycycline with 

tauroursodeoxycholic acid (TUDCA). 
 

 

 

 

 

 

Key-words: 

Transthyretin; amyloidosis; cardiomyopathy; heart failure; cardiac conduction system. 
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ABREVIATURAS 

AINE: anti-inflamatório não esteróide 
AL: amiloidose por cadeias leves livres de imunoglobulinas 
ARN: ácido ribonucleico 
ATTR: amiloidose por transtirretina 
ATTRwt: amiloidose por transtirretina wild-type (selvage) 
ATTRm: amiloidose por transtirretina mutada 
ATUDC: ácido tauro-ursodesoxicólico 
BAV: bloqueio aurículo-ventricular 
BNP: peptídeo natriurético tipo B 
proBNP: pró-hormona do peptídeo natriurético tipo B 
NT-proBNP: porção N-terminal da pró-hormona do peptídeo natriurético tipo B  
FA: fibrilhação auricular 
FEVE: fração de ejeção do ventrículo esquerdo 
HVE: hipertrofia ventricular esquerda (aumento da espessura das paredes do ventrículo 
esquerdo) 
IC: insuficiência cardíaca 
MA: miocardiopatia amiloidótica 
NIS-LL: Neuropathy Impaiment Score – Lower Limbs (score que quantifica as funções 
motora, sensorial e reflexa dos membros inferiores) 
NIS+7: Neuropathy Impairment Score (NIS) mais 7 estudos neurológicos (condução de 
5 nervos dos membros inferiores, limiar de deteção vibratória e variabilidade da 
frequência cardíaca durante respiração profunda) 
NYHA: New York Heart Association (classificação funcional de insuficiência cardíaca) 
OAS: oligonucleotídeo antisense  
PAF: polineuropatia amiloidótica familiar 
RMC: ressonância magnética cardíaca 
SIV: septo interventricular 
TH: transplante hepático 
TTR: transtirretina 
VE: ventrículo esquerdo  
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INTRODUÇÃO 

  A amiloidose cardíaca caracteriza-se pela deposição de fibrilas de amilóide no 

miocárdio e no tecido de condução elétrica, causando disfunção tecidular. 

 A amiloidose causada por cadeias leves de imunoglobulinas (amiloidose AL) tem 

sido considerado o tipo mais frequente de amiloidose sistémica, mas ainda assim é 

globalmente rara, estimando-se cerca de 5000 novos casos por ano nos Estados 

Unidos1. A deposição de amilóide no coração, descrita em aproximadamente 50% dos 

casos, é a principal causa de morte nestes indivíduos. O tratamento assenta em 

quimioterapia, por vezes complementada com transplante autólogo de células 

estaminais, e imunoterapia2.  

A amiloidose por transtirretina (ATTR) pode ser hereditária ou ocorrer na 

presença da proteína selvagem ou wild-type (ATTRwt), anteriormente designada 

amiloidose senil3.  

A ATTRm tem uma prevalência global estimada de aproximadamente 10.000 

pessoas, hereditariedade autossómica dominante e penetrância variável. Em algumas 

zonas endémicas, como Portugal, a prevalência pode ultrapassar os 200 por milhão de 

habitantes, sendo ainda mais expressiva em algumas zonas do país4. A penetrância é 

variável, mas elevada em zonas endémicas como Portugal, onde se estima ser de 80% 

aos 50 anos e 91% aos 70 anos5.  

Mais de 100 mutações diferentes foram identificadas em pacientes com ATTR 

hereditária. A mutação genética mais comum na ATTR hereditária, particularmente 

prevalente em Portugal, Suécia e Japão, é a substituição de valina por metionina na 

posição 30 da cadeia de aminoácidos (V30M ou Val30Met) – p.TTRV50M na 

nomenclatura mais recente6, 7 – e caracteriza-se por atingimento predominantemente 

neurológico (daí ser habitualmente designada como PAF - polineuropatia amiloidótica 

familiar). Geralmente, as mutações não-Val30Met, de que se destaca a Val122Ile, estão 

associadas a maior envolvimento cardíaco, idade de apresentação mais tardia e menor 

taxa de sobrevida.  

Com o aumento da esperança de vida e desenvolvimento de técnicas de 

diagnóstico tem-se apurado que a amiloidose wild-type (ou selvagem), apesar de 

raramente diagnosticada, pode ser relativamente frequente, sobretudo em homens 

idosos: em estudos de autópsia, estima-se que afete 25% da população com mais de 

85 anos8, embora possa corresponder a apenas 5% se não considerarmos esse limiar 

de idade9. Pode corresponder a 13% dos casos de insuficiência cardíaca com fração de 

ejeção preservada10 e ocorrer em 6%11 a 16%12, 13 dos doentes com estenose aórtica, 

propostos respetivamente para cirurgia ou substituição valvular percutânea.  
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À data de conceção deste projeto de tese, não existia ainda nenhum tratamento 

específico aprovado para a amiloidose cardíaca por transtirretina.  

Relativamente à PAF, o primeiro tratamento eficaz foi o transplante hepático, 

realizado pela primeira vez na Suécia em 199014 e em Portugal em 199215. 

O transplante hepático pode estabilizar os sintomas neurológicos e aumentar a 

esperança de vida, sobretudo se realizado precocemente em doentes com mutação 

Val30Met9, 10, 16-18. Porém, o envolvimento cardíaco pode progredir após o transplante, 

especialmente em indivíduos com mutações não-Val30Met, possivelmente pela 

continuação de deposição de TTR wild-type nos depósitos de amilóide pré-existentes, 

e as taxas de sobrevida nesses pacientes são piores9, 19-26. De facto, pacientes com 

várias mutações não-Val30Met, incluindo Glu42Gly, Ala36Pro, Ser52Pro e Ile84Thr, 

mostraram rápida progressão de amiloidose cardíaca por transtirretina após o 

transplante hepático27, 28. Um estudo retrospetivo de coorte longitudinal realizado em 

215 pacientes com ATTR (69% com Val30Met) que foram submetidos a transplante 

hepático mostrou que, ao longo de um acompanhamento médio de 6 anos, 84 pacientes 

faleceram, sendo os eventos cardíacos a principal causa de morte, seguindo-se 

infeções, complicações do enxerto e acidente vascular cerebral24.  

O transplante hepático e cardíaco combinado pode ser equacionado em certos 

pacientes selecionados com ATTRm com envolvimento cardíaco, mas esta opção tem 

sido raramente utilizada, atendendo à escassez de órgãos e morbi-mortalidade da 

cirurgia.   

O tafamidis foi o primeiro fármaco oral aprovado pela European Medicines 

Agency (EMA) para o tratamento da amiloidose por TTR em adultos com PAF 

sintomática em estadio 1, tendo sido iniciada a comercialização no nosso país em 2012. 

Este fármaco estabiliza os tetrâmeros de transtirretina, podendo estagnar ou atrasar o 

desenvolvimento da polineuropatia nestes doentes.  

Tratamentos para o atingimento cardíaco da amiloidose por transtirretina têm 

sido apenas baseados em terapêuticas de suporte. Não existia nenhum tratamento 

dirigido à amiloidose wtTTR e alguns doentes com PAF e atingimento cardíaco estavam 

a tomar tafamidis por causa da polineuropatia, mas só em 2018 foi publicado o primeiro 

ensaio clínico randomizado sobre a utilização de tafamidis na amiloidose cardíaca por 

transtirretina.  

Recentemente surgiram vários estudos sobre o tratamento da amiloidose 

cardíaca por transtirretina e aguardam-se novos desenvolvimentos nesta área, pelo que 

nos pareceu pertinente elaborar uma revisão sobre este tema. Pretendemos que este 

artigo possa ser útil para atualização dos clínicos, nomeadamente para os que não 
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estejam tão familiarizados com esta patologia, mas que podem vir a ter um papel 

fundamental no diagnóstico. 

Assim, fizemos uma revisão sobre os tratamentos atualmente disponíveis ou em 

desenvolvimento para a amiloidose cardíaca por transtirretina (hereditária ou wild-type). 
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METODOLOGIA 

Pesquisa bibliográfica sistemática de artigos originais publicados utilizando a 

Pubmed com as seguintes palavras-chave e critérios: “cardiac” AND “amyloidosis” AND 

“transthyretin” AND (“treatment” OR “transplant”). Foi adicionada ainda a pesquisa com 

o nome específico de cada fármaco. Foram considerados ensaios clínicos, ensaios 

clínicos pragmáticos, estudos observacionais e ensaios randomizados controlados; 

casos clínicos, editoriais e artigos de revisão não foram incluídos.  
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RESULTADOS 

Da pesquisa bibliográfica inicial acima referida (Metodologia) resultaram 15 

artigos, sendo que 13 foram analisados. Foram excluídos dois artigos, uma vez que não 

se referiam ao tratamento da miocardiopatia amiloidótica. Dos 13 artigos selecionados, 

5 referiam-se ao tratamento com tafamidis, 3 ao extrato de chá verde, 1 ao diflunisal, 1 

à doxiciclina e ácido tauro-ursodexoxicólico, 1 ao inotersen, 1 ao transplante hepático e 

1 ao transplante cardíaco.  

Da pesquisa bibliográfica com o nome específico de cada tratamento, 

resultaram: 151 artigos sobre o tratamento com tafamidis, tendo sido selecionados 6; 

17 sobre inotersen, com seleção de 2; 52 sobre patisiran, com escolha de 3; 778 sobre 

diflunisal, com seleção de 4; 18 sobre doxiciclina , sendo 4 selecionados; e foram 

considerados 5 artigos sobre outros fármacos. Em relação ao transplante hepático ou 

cardíaco combinado resultaram 12 artigos relevantes. 

Os achados dos principais estudos encontram-se sintetizados na Tabela 1. 

 

Tafamidis 

 

Tafamidis é um fármaco oral que atua como estabilizador dos tetrâmeros de 

transtirretina.  
O fármaco foi aprovado na Europa para o tratamento da polineuropatia 

amiloidótica familiar (PAF) em estadio 1, após um ensaio clínico randomizado que 

mostrou menor progressão neurológica nos doentes efetivamente tratados com 

tafamidis 20 mg/dia. No entanto, não foi aprovado pela FDA atendendo à ausência de 

significado estatístico nos outcomes primários analisados segundo intenção-de-tratar 

(nomeadamente, taxa de respondedores, com aumento do score NIS-LL inferior a 2 

pontos ao longo dos 18 meses, de 45.3% vs 29.5%, p=0.068). 
Giampaolo Merlini et al29, num ensaio de fase 2, concluíram que tafamidis 20mg 

estabilizava a transtirretina com mutações não-Val30Met, embora tenha havido uma 

tendência para agravamento neurológico29. Thibaud Damy et al30 examinaram os efeitos 

do tafamidis em relação à estrutura e função cardíaca na população do estudo anterior. 

Ocorreram alterações ecocardiográficas em 63%, com 4 casos em que houve um 

aumento na espessura do septo interventricular superior ou igual a 2mm. Cerca de 43% 

dos doentes desenvolveram alterações eletrocardiográficas, especialmente arritmias. 

 Outro pequeno estudo de segurança com sobredosagem única de tafamidis não 

demonstrou efeitos no intervalo QTc31. 
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Um ensaio clínico aberto de fase 2 avaliou a segurança e a eficácia de tafamidis 

relativamente à progressão da miocardiopatia por ATTR (wild-type ou com mutação 

Val122Ile)32. A estabilização dos tetrâmeros de transtirretina foi adquirida na quase 

totalidade dos doentes. Não foram observadas alterações clinicamente significativas 

nos parâmetros ecocardiográficos e o tratamento com tafamidis foi bem tolerado na 

maioria dos pacientes. No entanto, cerca de 48% dos doentes tiveram evolução clínica, 

com agravamento de IC, desenvolvimento de fibrilhação auricular (FA) e síncope.  

 Um estudo italiano observacional multicêntrico33 mostrou que tafamidis foi bem 

tolerado, no entanto 15% dos doentes apresentaram progressão da doença cardíaca e 

em 30% registou-se início de miocardiopatia. 

 Recentemente, o ensaio clínico randomizado ATTR-ACT, de fase 3, 

multicêntrico e duplamente cego34 foi desenvolvido para determinar a eficácia e a 

segurança de tafamidis em doentes com miocardiopatia amiloidótica por transtirretina 

hereditária ou wild-type (excluindo doentes em classe IV NYHA). A mortalidade foi mais 

baixa nos doentes a receber tafamidis em relação aos doentes a receber placebo 

(29,5% vs 42,9%) e a taxa de hospitalizações por eventos cardiovasculares também foi 

mais baixa com tafamidis (0.48 vs 0.70). Além disto, tafamidis foi associado a uma 

redução significativa do declínio da capacidade funcional (medida pelo teste de marcha 

de 6 minutos) e da qualidade de vida (medida pelo questionário de miocardiopatia de 

Kansas City - KCCQ-OS) ao fim de 30 meses, com diferenças observadas a partir dos 

6 meses. Em contraste, o efeito na sobrevida global surgiu após aproximadamente 18 

meses. Não houve diferenças significativas entre as duas doses de tafamidis. No 

subgrupo em classe III NYHA (vs classe I ou II) não se verificou um efeito benéfico do 

tafamidis, sendo que relativamente às hospitalizações até se verificou um efeito 

contrário. No subgrupo de doentes com TTR mutada também não houve vantagem 

estatisticamente significativa do tafamidis, mas neste parâmetro (ATTRm versus 

ATTRwt) já não se verificou interação significativa do tratamento, pelo que a ausência 

de significado estatístico pode dever-se ao tamanho reduzido do subgrupo ATTRm. 

Também observaram um aumento menor dos níveis de NT-proBNP nos pacientes a 

receber tafamidis ao fim do décimo segundo e trigésimo mês. Os parâmetros 

ecocardiográficos (espessura das paredes, fração de ejeção ventricular esquerda e 

strain longitudinal global) não foram significativamente diferentes (suplemento do estudo 

ATTR-ACT). A segurança de tafamidis e do placebo foi semelhante.  

Em suma, os achados indicaram que tafamidis é um fármaco eficaz para 

pacientes com miocardiopatia amilóide, particularmente por transtirretina wild-type em 

classe I ou II NYHA. Os resultados apontam para que o fármaco tenha maior benefício 
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quando administrado no início do curso da doença e que os efeitos a nível cardíaco só 

sejam notórios após 18 meses de tratamento. 

 

Inotersen 

 

 O inotersen é um oligonucleotídeo antisense (OAS) que se liga à porção não 

traduzida do RNA mensageiro da TTR, causando a sua destruição, e impedindo a 

tradução de TTR, seja mutada ou selvagem. 

O ensaio NEURO-TTR35 mostrou eficácia do inotersen no tratamento da 

polineuropatia relacionada com ATTRm em estadio 1 e 2. Na subanálise de alterações 

cardíacas não se verificaram diferenças significativas entre o fármaco e placebo 

relativamente a parâmetros ecocardiográficos, embora o estudo não tivesse sido 

desenhado com esse propósito e tenham sido excluídos doentes em classe III ou IV 

NYHA.  

 Um ensaio clínico aberto e não controlado36 testou a segurança e a eficácia do 

inotersen para estabilizar a progressão da doença cardíaca em pacientes com 

miocardiopatia amiloidótica por TTR hereditária ou wild-type. A maioria dos pacientes 

obteve uma rápida redução dos níveis de TTR, juntamente com uma ausência da 

progressão da doença cardíaca. A função sistólica global e a espessura do septo 

interventricular (SIV) melhoraram na maioria dos doentes, bem como o desempenho no 

teste de marcha de 6 minutos. As alterações do BNP variaram, diminuindo na maioria 

dos doentes com ATTRm, mas não para a maioria dos doentes com ATTRwt. A classe 

de NYHA também piorou em 3 doentes com ATTRwt, mas melhorou em 6 outros 

pacientes e permaneceu estável em 6 casos. O fármaco também mostrou bom perfil de 

segurança neste estudo. Num estudo posterior37 com seguimento mais alargado, de 2 

anos, voltou a haver sinal para estabilização ou discreta melhoria cardíaca estrutural 

nos doentes tratados com inotersen, embora sem comparação com placebo em ambos 

os estudos. 

 

Patisiran 

 

O patisiran é um ácido ribonucleico (ARN, ou RNA na sigla inglesa) de 

interferência que se liga ao ARN mensageiro traduzido pelo gene TTR, causando a sua 

degradação e, consequentemente, reduzindo a expressão genética de transtirretina, 

quer seja mutada ou não38.  
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 O estudo APOLLO mostrou eficácia do fármaco no tratamento de polineuropatia 

hereditária por TTR em estadio 1 ou 239. O subestudo40 relativo a alterações cardíacas 

teve bons resultados no que respeita à espessura das paredes ventriculares, strain 

longitudinal global e proBNP, com idêntica taxa de eventos cardiovasculares em relação 

ao placebo.  

 

Diflunisal 

 

 O diflunisal é um anti-inflamatório não esteróide (AINE) e, tal como o tafamidis, 

liga-se aos locais de ligação da tiroxina da TTR, aumentando a sua estabilidade e 

diminuindo a amiloidogénese. 

 Um ensaio clínico randomizado duplamente cego com 130 doentes com PAF 

mostrou eficácia do diflunisal, ao reduzir significativamente a progressão neurológica 

durante 2 anos de tratamento41, com taxas de respondedores (aumento inferior a 2 

pontos no score NIS+7) de 29.7% no grupo de diflunisal e 9.4% no grupo placebo 

(p=0.007). Apesar de ser expectável maior risco hemorrágico e de insuficiência renal 

com diflunisal, não se registaram diferenças nos efeitos adversos graves entre os dois 

grupos. 

 Castaño et al42 desenvolveram um estudo aberto, de braço único com 

tratamento de diflunisal durante 1 ano, em 13 pacientes com amiloidose cardíaca por 

transtirretina hereditária ou wild-type. Neste estudo, não houve uma mudança 

significativa da estrutura e função cardíaca. Foi bem tolerado do ponto de vista 

hematológico, contudo, em 6% ocorreu declínio na função renal. 

 Yoshiki Sekijima et al43 investigaram a tolerância e a eficácia da administração 

a longo prazo de diflunisal na amiloidose por transtirretina hereditária. Verificaram que 

as taxas de deteriorização dos parâmetros ecocardiográficos foram menores após o 

período de tratamento, embora não estatisticamente significativas. Os efeitos clínicos 

neurológicos foram mantidos e diflunisal foi bem tolerado pela maioria dos pacientes.  

 Ikram et al44 procuraram estabelecer melhor a segurança do uso crónico de 

diflunisal numa população com miocardiopatia amiloidótica por transtirretina (ATTR-MA) 

hereditária ou wild-type num estudo retrospetivo e longitudinal. O fármado foi bem 

tolerado e concluíram que pode ser usado em segurança num grupo específico de 

doentes com ATTR-MA, com monotorização clínica, renal e hematológica apropriada.  
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Extrato de chá verde (Epigallocatechin-3-gallate) 

 

 A epigalocatequina-3-galato (EGCG), a catequina mais abundante no chá 

verde, inibe a formação de fibrilas de amilóide, o que poderá interromper a progressão 

da amiloidose cardíaca por transtirretina.  

 Neste sentido, Kristen et al45 realizaram um estudo observacional sobre os 

efeitos do consumo de chá verde em pacientes com amiloidose cardíaca por 

transtirretina hereditária ou wild-type. Detetaram uma diminuição da espessura do septo 

interventricular e ausência de aumento da espessura da parede do VE e da massa do 

miocárdio no ecocardiograma. Além disso, verificou-se um aumento de cerca de 9% na 

velocidade do fluxo sistólico mitral. Paralelamente, o colesterol total e o LDL diminuíram 

significativamente durante o período observacional.  

 Fabian aus dem et al46, 47 verificaram uma redução da massa do ventrículo 

esquerdo de 6%, enquanto a fração de ejeção ventricular esquerda e a espessura da 

parede se mantiveram inalteradas em pacientes com ATTRwt-MA após o consumo de 

extrato de chá verde.  

 

Doxicilina + ácido tauro-ursodesoxicólico (ATUDC) 

 

Cardoso et al48, num modelo de rato com PAF, relataram que o tratamento 

combinado de doxiciclina com ATUDC tem um efeito sinérgico na remoção dos 

depósitos de amilóide de TTR. Para além disso, parece ser também um tratamento 

benéfico noutros tipos de amiloidose que não por transtirretina, nomeadamente AL49. 

Laura Obici et al50 realizou um ensaio clínico de fase II com 20 participantes (com 

ATTRm, ou ATTRwt), em que a neuropatia e miocardiopatia se mantiveram estáveis ao 

longo dos 12 meses de tratamento, com boa segurança farmacológica da doxiciclina.  

 Recentemente, Erin Karlstedt et al51 publicaram um estudo observacional com 

53 pacientes com miocardiopatia amiloidótica por transtirretina (42 com ATTRwt e 5 com 

ATTRm) tratados com doxiciclina e ATUDC. Durante o acompanhamento, não foram 

observadas mudanças significativas nos biomarcadores cardíacos, nos parâmetros 

ecocardiográficos e na classe de NYHA, sugerindo estabilização da doença. O strain 

longitudinal global do VE melhorou em 16 pacientes (38%), sendo estes mais jovens e 

com doença menos avançada comparativamente àqueles em que não houve melhoria. 

Além disso, o tratamento foi bem tolerado em 89% dos pacientes. 
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Outros fármacos 

 

 A imunoterapia tem sido testada com resultados encorajadores, sendo de 

destacar estudos com um anticorpo dirigido ao componente P do amilóide sérico 

(dezamizumab), com potencial para desagregar e remover as fibrilas de amilóide nos 

tecidos. Este anticorpo monoclonal seria administrado após pré-tratamento com um 

depletor do amilóide P sérico (miridesap) e tem mostrado resultados encorajadores em 

todas as formas de amiloidose, incluindo ATTR e AL, atuando a jusante das restantes 

terapêuticas52. Outros anticorpos dirigidos especificamente para cadeias leves livres de 

imunoglobulinas também tiveram resultados positivos em doentes com amiloidose AL53, 

54 e estão em curso ensaios com anticorpos dirigidos especificamente para a 

transtirretina. No entanto, aguardam-se ainda ensaios clínicos randomizados com 

robustez necessária para levar estas terapêuticas para a prática clínica.  

 O AG10 é um fármaco oral estabilizador da transtirretina que mostrou repor 

níveis de transtirretina sérica para valores normais em doentes com ATTRm e ATTRwt 
55, aguardando-se um ensaio de fase 3.  

 A curcuma mostrou também resultados interessantes em modelos animais, 

inibindo a agregação da transtiretina e promovendo a sua remoção pelos macrófagos56.  

 

Transplante hepático e cardíaco 

 

O transplante hepático (TH) foi o primeiro tratamento comprovadamente eficaz 

para o tratamento da ATTRm, iniciado em 19908. Como mais de 95% da transtirretina é 

produzida pelo fígado, a sua substituição possibilita a remoção quase total de 

transtirretina mutada em circulação. O TH mostrou travar a progressão neurológica em 

76% dos doentes com PAF e mutação Val30Met em estadio I e aumentou 

significativamente a esperança de vida destes doentes, para mais de 50% 20 anos 

depois do TH57. No entanto, não está bem validado para as outras mutações e não é 

uma solução para ATTRwt.  

No estudo de Pomfret et al, 13 pacientes com PAF foram submetidos a TH e 

aqueles com envolvimento cardíaco pela doença progrediram no pós operatório apesar 

da melhoria em termos neurológicos58. Verificou-se que em alguns doentes ocorreu um 

aumento significativo da espessura do septo interventricular e da parede posterior do 

ventrículo esquerdo17 e alguns casos, o desenvolvimento de distúrbios de condução 

cardíaca, inclusivé arritmias fatais23.  
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Alguns autores verificaram que em doentes com PAF, após transplante hepático, 

havia deposição cardíaca com maior teor em proteína wild-type59, 60 explicando 

possivelmente a maior taxa de mortalidade após transplante em homens com doença 

de início tardio61, tal como acontece na ATTRwt. Isto deve-se provavelmente a 

mecanismos de seeding, isto é, uma vez presentes fibrilas de amilóide nos tecidos, elas 

promovem a acumulação de mais amilóide, quer mutada, quer wild-type62. 

Por outro lado, o transplante cardíaco em pacientes com amiloidose cardíaca foi 

relatado pela primeira vez em 198863, mas permanece controverso devido à menor 

sobrevivência em comparação com pacientes submetidos a este transplante para outras 

formas de patologia cardíaca. Além da escassez de órgãos, da exigência de 

imunossupressão vitalícia, dos riscos associados à cirurgia e custos elevados, a 

natureza sistémica da amiloidose com potencial deposição de amilóide no enxerto, a 

idade avançada no momento do diagnóstico e comorbilidades, como insuficiência renal, 

neuropatia e enteropatia, fazem com que a maioria destes doentes não sejam 

candidatos a transplante cardíaco64.  

Apesar disto, alguns estudos mostraram que indivíduos mais jovens com 

miocardiopatia amiloidótica por TTR wild-type, sem envolvimento extracardíaco da 

doença, podem ser bons candidatos para transplante cardíaco isolado65-67.  

 Finalmente, o transplante hepático e cardíaco combinado mostrou ser eficaz em 

doentes com mutações THr60Ala, Glu89Gln e principalmente Leu111Met68.  
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DISCUSSÃO 

O tratamento da miocardiopatia amiloidótica por transtirretina encontra-se numa 

fase de grande desenvolvimento e inovação. Até há pouco tempo, não dispúnhamos de 

nenhuma terapêutica comprovadamente eficaz para estes doentes. Acresce que os 

medicamentos habitualmente utilizados na insuficiência cardíaca se revelam muitas 

vezes ineficazes e até prejudiciais nestes doentes. 

O tafamidis (Vyndaqel ®, da farmacêutica Pfizer) obteve aprovação europeia 

para PAF em estadio 1 e é o fármaco atualmente disponível em Portugal para este 

efeito, embora não tenha tido aprovação da FDA para esta indicação. Este fármaco 

ganhou recentemente um grande destaque atendendo ao ensaio ATTR-ACT34. 

Adicionalmente, todos os estudos com tafamidis têm sido consensuais no que respeita 

ao bom perfil de segurança do fármaco, e a facilidade de administração é uma clara 

vantagem. No entanto, neste estudo surgiram dois sinais que merecem atenção: a 

ausência de efeito dose-resposta e o início relativamente tardio de efeito. Para além 

disso, é de estranhar a ausência de diferenças ecocardiográficas significativas. Apesar 

da vantagem em relação ao placebo, estudos observacionais prévios apontavam para 

uma provável progressão da doença mesmo sob tafamidis. 
O patisiran (Onpattro ®, da farmacêutica Alnylam) foi aprovado pela FDA e EMA 

para tratamento de polineuropatia em adultos com PAF em estadio 1 e 2 (estudo 

APOLLO), enquanto que o inotersen (Tegsedi ®, da Ionis/ Akcea) teve também 

aprovação europeia e americana para esta indicação (na sequência do estudo NEURO-

TTR, corroborado pelo estudo de extensão OLE). Se o modo de administração do 

inotersen é mais fácil do que que o do patisiran, por outro lado o inotersen apresentou 

efeitos adversos mais preocupantes do que os outros fármacos. Em termos de eficácia, 

embora não haja nenhum estudo comparativo entre fármacos, o patisiran destacou-se 

por ter desencadeado não só desaceleração da progressão, mas melhoria nos 

parâmetros neurológicos e a mesma tendência a nível cardíaco. Para além disso, vão 

decorrer estudos com patisiran administrado por via subcutânea. Aguardam-se ensaios 

clínicos randomizados destes dois fármacos focados na miocardiopatia por TTR. 

O diflunisal é um “velho” fármaco com custo reduzido e que merece consideração 

no tratamento da amiloidose, mas carece de um ensaio clínico randomizado focado na 

parte cardíaca e não está disponível em Portugal. 

A terapia com doxiciclina e ATUDC, fármacos também conhecidos há muitos 

anos, é também relevante e merece um estudo maior. Tem a vantagem de também ser 

oral e com custo muito reduzido. 
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O extrato de chá verde, que pode ser ingerido como chá ou como comprimidos, 

também carece de um ensaio randomizado nesta população, mas teve resultados 

preliminares interessantes.  

Para além da imunoterapia, aguardam-se em breve resultados do AG10 da 

Eidos Therapeutics, que começou o ensaio clínico Attribute-CM, de fase III, focado no 

tratamento de amiloidose cardíaca.   

Importa sublinhar a importância de estudos de custo-eficácia para todos estes 

fármacos. A título de exemplo, no mercado americano, o tafamidis (Vyndaqel® 80 mg 

ou Vyndamax® 61 mg com formulação ácido-live) foi lançado com custo de  $225,000 

por ano. No entanto, pode ser difícil de justificar a superioridade de 80 mg versus 20 mg 

de tafamidis, o que poderia vir a reduzir o custo. O Onpattro e o Tegsedi foram lançados 

a $450,000 (custo anual por doente).  

Assim, ao mesmo tempo que é imperativo identificarmos estes doentes, que têm 

sido subdiagnosticados e podem beneficiar de uma medicina de precisão, também é 

preciso reunir mais evidência sobre estes tratamentos. Ao médico que tem um doente 

a seu cargo compete-lhe garantir que aquele doente recebe o melhor tratamento 

possível para a sua situação, mas a nível macro os decisores de política de saúde terão 

de esforçar-se pela sustentabilidade e justiça distributiva de todo o sistema. 

Paralelamente a todas estas abordagens terapêuticas, um maior investimento 

na prevenção, nomeadamente no diagnóstico pré-implantação, atualmente de difícil 

acesso para os casais que o desejam, poderia alterar substancialmente a incidência da 

forma hereditária da doença, com impacto sustentado para o futuro das famílias 

afetadas.   
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CONCLUSÃO 

O tratamento da amiloidose cardíaca por transtirretina tem vindo a evoluir, 

sobretudo nos últimos anos, e espera-se que em breve a história natural destes doentes 

mude radicalmente. Neste momento, o tafamidis é o fármaco disponível com um estudo 

mais robusto para o tratamento desta doença, mas aguardam-se estudos adicionais 

com patisiran e inotersen. Para além disso, outros compostos como diflunisal, extrato 

de chá verde, doxiciclina e ácido tauroursodesoxicólico beneficiariam de ensaios 

maiores randomizados e duplamente cegos. 

Os doentes transplantados ficaram excluídos de todos estes ensaios, mas são 

efetivamente aqueles em que não há outra alternativa, pelo que seria importante realizar 

estudos dos fármacos nestes doentes com progressão de miocardiopatia.  

Importa referir que o transplante hepático se mantém uma alternativa eficaz, 

nomeadamente para doentes com PAF com mutação Val30Met de apresentação 

precoce, antes de desenvolverem atingimento cardíaco, e ainda não sabemos 

exatamente que fatores tornam alguns doentes susceptíveis de desenvolverem 

posteriormente miocardiopatia, mas isso pode relacionar-se com o timing do 

transplante. 

Outras linhas de investigação estão também por explorar, como tratamento de 

doentes com insuficiência renal, combinação de tratamentos e diferentes timings para 

início de tratamento, bem como resultados a longo prazo. 

Seria também obviamente muito interessante um estudo comparativo entre os 

diferentes fármacos e até em que se incluísse o transplante hepático na comparação, 

mas realisticamente será improvável que um estudo desses venha a ser conduzido, a 

menos que haja grande suporte governamental ou de instituições científicas 

independentes. 

Por último, não podemos ignorar que o custo muito elevado destes fármacos 

pode efetivamente limitar o acesso e tornar-se uma decisão complexa de política de 

saúde.  

A criação de protocolos de consenso nacional e a concentração da decisão 

terapêutica em centros de referência pode ajudar a garantir justiça no acesso ao 

tratamento e sustentabilidade destes tratamentos. 
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Anexos 

 
 
Tabela I 
 

Estudos com Tafamidis na Miocardiopatia Amiloidótica 

Estudo 
 

Follow
-up 

Tipo de 
estudo 

Amostra 
(característica
s basais) 
 

Ecocardiogram
a 
 

ECG Biomarcadores  Função 
neurológica 

Eventos 
clínicos 

Merlini 
et al.29 e 
Damy et 
al.30 

12 
meses 

Fase 2 
(open-label, só 
um braço de 
tratamento 
com tafamidis 
20 mg) 

-21 doentes 
com  
polineuropatia 
amiloidótica por 
mTTR 
-Mutações não-
Val30Met e 
não-Val122IIe 
- Todos com 
alguma 
alteração 
ecocardiográfic
a (aumento da 
espessura SIV 
em 17/19) 
-13/21 com 
sintomas de 
miocardiopatia 
- Todos em 
classe I ou II 
NYHA 
-HBAE ou BAV 
1ºgrau (13/21) 
- Alterações no 
Holter (14/21) 
- 14/21 com 
NT-
proBNP>300 
pg/ml 
- 1 doente com 
TnI elevada 

- No total, sem 
alterações 
estatisticamente       
significativas dos 
parâmetros. 
- 4 tiveram 
aumento da 
espessura septo 
> 2mm. 
- Novas 
alterações 
ecocardiográfica
s: 12/19  
 
 

- No global, 
sem 
alterações 
significativas
. 
- Alterações 
clinicamente 
significativas 
de novo: 
9/21 no 
ECG e 9/19 
no Holter  
  

  
- NT-pro-BNP:  
elevação 
significativa 
apenas num 
doente 
- Troponina I:  
concentrações 
estáveis, mas 3 
doentes ficaram 
com elevação de 
TnI. 
  

Agravament
o 

-18/21 
completaram o 
estudo (1 parou 
por AIT, 2 por 
transplante 
hepático). 
- Eventos 
cardiovasculares
: 1 doente com 
AIT, 1 doente 
com estenose 
artéria coronária, 
1 com BAV)  
 

Maurer 
et al.32 
 

12 
meses 

Fase 2 (open-
label, um só 
braço com 
tafamidis 20 
mg)  

- 31 
participantes 
com ATTRwt 
com 
atingimento 
miocárdico e IC 
classe I ou II 
NYHA  
- 43% com 
FEVE < 50% 

Sem alterações 
significativas. 

-8/18 
FA/Flutter 
auricular. 
-4/11 TVNS. 
-5/24 
pausas 
sinusais. 

-Troponina I e T: 
níveis 
aumentaram 
moderadamente. 
-NT-proBNP: 
níveis não 
aumentaram 
significativament
e. 

---- -3 
descontinuaram 
o estudo 
-2 mortes (1 
AVC e 1 
amiloidose AL) 
-7 
hospitalizações 
por eventos CV 
-15/31 tiveram 
progressão 
clínica (IC 
agravada, FA ou 
síncope). 

Cortese 
et al.33 
 
 
 

36 
meses 

Observacional
e 
multicêntrico, 
italiano, só um 
braço 
(doentes a 
iniciar 
tratamento 
com tafamidis 
20 mg/dia) 

-61 pacientes 
com 
polineuropatia 
por ATTRm 
(69% homens, 
idade média 62 
anos). 
-72% mutações 
não-Val30Met 
-34/57 (60%) 
com espessura 
do SIV >12mm. 
-NT-proBNP 
elevado em 
22/53 (42%). 
- 27 (44%) com 
alterações no 
ECG. 
 

-34 doentes com 
aumento da 
espessura do 
SIV (0.6+/-
1,6mm ao 12º 
mês e 1.05 +/-
2mm ao 24º 
mês). 
 
 

 3 com aumento 
de NT-proBNP 
superior ou igual 
a 30% 

-
Agravament
o (mais 
acentuado 
nos 
primeiros 6 
meses, mas 
a 
progressão 
desacelerou 
a partir daí); 
pior 
naqueles 
com doença 
mais 
avançada. 9 
doentes 
progrediram 
de estadio. 
- mIMC 
estável. 

-7 
descontinuaram 
tratamento (1 
morte por IC, 1 
fez transplante 
hepático, 3 por 
progressão da 
doença; os 
outros 2 por 
motivos não 
relacionados 
com a doença) 
-Em 15% 
progressão da 
doença  
-30% 
desenvolveram 
miocardiopatia  
de novo. 
-1 necessitou de 
pacemaker após 
18 meses. 
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Maurer 
et al.34 
  

30 
meses 
 

Ensaio clínico 
randomizado 
duplamente 
cego, fase 3, 
multicêntrico 
(tafamidis 80 
mg, 20 mg e 
placebo em 
2:1:2) 

-441 pacientes 
com 
miocardiopatia 
amiloidótica por 
transtirretina 
(76% ATTRwt 
e 24% ATTRm 
sobretudo não-
Val30Met), 
excluindo 
classe IV 
NYHA 
-177 placebo; 
264 tafamidis 
(20mg ou 
80mg) 
- Idade 
mediana 75 
anos, 90% 
homens 
 

- Globalmente 
sem diferenças 
significativas 
(apenas menor 
decréscimo no 
volume de 
ejeção do VE 
nos doentes sob 
tafamidis)  

 - Aumento menor 
de NT-proBNP 
nos doentes a 
receber tafamidis 
vs placebo 

 -Mortalidade e 
hospitalizações 
por eventos CV 
significativament
e mais baixas 
nos doentes sob 
tafamidis do que 
sob placebo 
(mortalidade 
29,5% vs 42,9%; 
taxa de 
hospitalizações 
anuais 0.48 vs 
0.70) 
- Nos doentes 
em classe III 
NYHA não se 
confirmou este 
benefício 
(tiveram até 
mais 
hospitalizações) 
- Sem diferenças 
significativas 
entre as duas 
doses de 
tafamidis. 
- Sem diferenças 
nos efeitos 
adversos entre 
tafamidis vs 
placebo. 

 
 
 
 

Estudos com Inotersen na Miocardiopatia Amiloidótica 

Estudo 
 

Follow
-up 

Tipo de 
estudo 

Amostra 
(característica
s basais) 
 

Ecocardiogram
a 
 

ECG Biomarcadores  Função 
neurológica 

Eventos 
clínicos 

Benson 
et al.35 

15 
meses 

Ensaio clínico 
NEURO-TTR, 
internacional, 
randomizado, 
duplamente 
cego, fase 3 
(inotersen 300 
mg, 3 injeções 
subcutâneas 
na primeira 
semana e 
posteriorment
e uma vez por 
semana, ou 
placebo, em 
2:1) 

-172 pacientes 
com 
polineuropatia 
por ATTRm, 
estadio 1 e 
estadio 2. 63% 
com 
envolvimento 
cardíaco 
concomitante. 
-Excluídos 
doentes em 
classe III ou IV 
de NYHA. 
 

- No total, sem 
diferenças 
estatisticamente       
significativas dos 
parâmetros entre 
os dois grupos. 
 
 

--- --- 
 

-Menor 
agravament
o nos 
doentes 
submetidos 
a inotersen. 

-5 mortes com 
inotersen e 0 
com placebo. 
-Efeitos laterais: 
glomerulonefrite 
e 
trombocitopenia.  
 

 
Benson 
et al.36  
 

12 
meses 

Open-label, 
fase 2 
(inotersen 
300mg 
semanalmente
, por via 
subcutânea) 

-15 pacientes 
com 
miocardiopatia 
(8 com ATTRm 
e 7 com 
ATTRwt). 
Todos com 
fenótipo 
restritivo a 
moderado. 

- Espessura da 
parede do VE e 
do septo 
interventricular e 
função sistólica 
global estáveis.   

--- 
 

-BNP diminuiu na 
maioria dos 
doentes com 
ATTRm, mas não 
na maioria dos 
doentes com 
ATTRwt. 

---- -7 
descontinuaram 
o estudo. 
-Bom perfil de 
segurança, sem 
alterações na 
função renal, 
baixa taxa de 
trombocitopenia 
e reações no 
local de injeção 
de inotersen. 

 
 
 
 

Estudos com Patisiran na Miocardiopatia Amiloidótica 

Estudo 
 

Follow
-up 

Tipo de 
estudo 

Amostra 
(característica
s basais) 
 

Ecocardiogram
a 
 

ECG Biomarcadores  Função 
neurológica 

Eventos 
clínicos 

 
Solomo
n et al.40 
 

18 
meses 

Fase 3, 
internacional, 
randomizado, 
duplamente-

-126 pacientes 
com 
miocardiopatia 
por ATTRm, 

-Redução da 
espessura das 
paredes 
ventriculares e 

--- 
 

-Redução do 
proBNP com 
patisiran. 

---- -Com placebo a 
taxa de 
hospitalizações 
e mortes foi 18,7 
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cego, 
controlado por 
placebo 
(randomização 
2:1, de 0,3 
mg/kg de 
patisiran ou 
placebo a 
cada 3 
semanas). 

com espessura 
basal da 
parede 
ventricular 
esquerda >12 
mm, sem HTA 
ou doença 
valvular aórtica. 

strain longitudinal 
global com 
patisiran. 
-Menor redução 
do débito 
cardíaco e 
aumento de 
volume diastólico 
final do VE com 
patisiran vs 
placebo. 
 

vs 10.1 por 100 
doentes por ano 
com Patisiran.  
 

 
 
 
 

Estudos com Diflunisal na Miocardiopatia Amiloidótica 

Estudo 
 

Follow
-up 

Tipo de 
estudo 

Amostra 
(característica
s basais) 
 

Ecocardiogram
a 
 

ECG Biomarcadores  Função 
neurológica 

Eventos 
clínicos 

Castaño 
et al.42 

0.9 +/- 
0.3 
anos 

Open-label, 
um só braço 
com diflunisal 
250 mg oral, 2 
vezes por dia 

-13 pacientes 
com 
miocardiopatia 
(46% com 
ATTRm e 54% 
com ATTRwt). 

-Ausência de 
alteração 
significativa na 
massa do VE e 
na fração de 
ejeção do VE. 
 
 

--- Ligeiro aumento 
 

--- -6% com 
declínio da 
função renal. 
-1 descontinuou 
por sobrecarga 
de volume. 

 
Sekijima 
et al.43 
 

2 anos Ensaio clínico 
só com um 
braço 
(diflunisal 250 
mg oral, 2 
vezes por dia) 

-40 pacientes 
japoneses com 
ATTRm. 

-Alterações não 
estatisticamente 
significativas.  

--- 
 

Estabilização 
(tendência a 
melhoria) 

-mBMI 
deteriorou-
se ao longo 
dos 2 anos 
de 
tratamento.  

-3 pacientes 
descontinuaram 
por agravamento 
da função renal 
e 
trombocitopenia. 
 

Ikram et 
al.44 

2 anos Estudo 
retrospetivo, 
longitudinal (3 
doentes 
tomaram 
diflunisal 500 
mg 2 vezes 
por dia e os 
restantes 250 
mg duas 
vezes por dia).  

-23 pacientes 
com 
miocardiopatia 
(10 com 
ATTRm e 13 
com ATTRwt). 

--- --- --- --- -1 doente com 
agravamento 
transitório e 
ligeiro da função 
renal. 
-13 % dos 
doentes (3/23) 
abandonaram o 
tratamento 
devido a queixas 
gastrointestinais. 
- Não se 
verificaram 
mortes nem 
hospitalizações 
por agravamento 
de IC. 

 
 
 
 

Estudos com Extrato de chá verde na Miocardiopatia Amiloidótica 

Estudo 
 

Follow
-up 

Tipo de 
estudo 

Amostra 
(característica
s basais) 
 

Ecocardiogram
a 
 

ECG Biomarcadores  Função 
neurológica 

Eventos 
clínicos 

Kristen 
et al.45 

12 
meses 

Estudo 
observacional, 
unicêntrico, 
um braço. 
Ingestão diária 
de 500-700 
mg de EGCG.  

-19 pacientes 
com 
miocardiopatia 
(10 com 
ATTRm e 9 
com ATTRwt).  

-Diminuição da 
espessura do 
septo 
interventricular. 
-Ausência de 
aumento da 
espessura da 
parede do VE e 
da massa do 
miocárdio. 
-Subgrupo 
avaliado por 
RMN (n=9): 
evidência de 
redução da 
massa do 
miocárdio do VE 
(-12,5%) em 
todos os 
pacientes.  

--- --- 
 

--- -Nenhum efeito 
adverso grave. 
-2 óbitos, 2 
descontinuaram 
o consumo e 1 
submetido a 
transplante 
cardíaco. 
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-Aumento de 
cerca de 9% na 
velocidade do 
fluxo sistólico 
mitral. 
 

Aus 
dem et 
al46 

12 
meses 

- Estudo 
observacional, 
1 braço. 
- Consumo 
diário de 
600mg. 

-25 pacientes 
com 
miocardiopatia 
por ATTRwt.  
-Sexo 
masculino, 
entre 64 e 80 
anos. 

-Diminuição da 
massa do VE em 
6%. 
-Ausência de 
alterações 
significativas nos 
outros 
parâmetros 
ecocardiográfico
s. 

--- --- --- --- 

 
 
 
 

Estudos com Doxiciclina + ácido tauro-ursodesoxicólico (ATUDC) na Miocardiopatia Amiloidótica 

Estudo 
 

Follow
-up 

Tipo de 
estudo 

Amostra 
(característica
s basais) 
 

Ecocardiogram
a 
 

ECG Biomarcadores  Função 
neurológica 

Eventos 
clínicos 

Obici et 
al50 
 

 

12 
meses 

-Ensaio clínico 
de fase 2, 1 
braço. 
-100 mg de 
doxiciclina 2x 
por dia e 
ATUDC 
250mg 3x por 
dia. 

-Inicialmente 
20 
participantes 
(17 com 
ATTRm, 2 com 
ATTRwt, 17 
com 
envolvimento 
cardíaco). 
-10% de 
desistências: 7 
doentes com 
envolvimento 
cardíaco 
completaram o 
estudo.  

-Estabilidade dos 
parâmetros ao 
longo do estudo.  
 

--- 
 

--- -Resultados 
estáveis 
(NIS-LL). 

-10% 
desistências por 
baixa tolerância. 
-Ausência de 
eventos 
adversos graves. 

 
 
 
 
Karlsted
t et al51 
 
 

 
 

 

22 
meses 

-Estudo 
observacional, 
1 braço 
-100 mg de 
doxiciclina 2x 
por dia e 
ATUDC 
250mg 3x por 
dia. 

-53 pacientes 
com 
miocardiopatia 
(42 com 
ATTRwt e 5 
com ATTRm). 

-Estabilidade dos 
parâmetros ao 
longo do estudo.  
-Melhoria do 
strain longitudinal 
global do VE em 
38% (em 
doentes com 
doença menos 
avançada). 
 

--- -Valores 
permaneceram 
estáveis. 

--- -11% não 
toleraram o 
tratamento por 
efeitos laterais 
gastrointestinais 
e 
dermatológicos.  
-5 faleceram 
durante o 
tratamento. 

Tabela I: Resumo dos principais artigos sobre fármacos para o tratamento de amiloidose cardíaca por transtirretina. 
Legenda: AIT: acidente isquémico transitório; AL: amiloidose por cadeias leves; ATTRm: amiloidose por transtirretina mutada; ATTRwt: amiloidose 
por transtirretina wild-type (selvage); AVC: acidente vascular cerebral; BAV: bloqueio auricular esquerdo; CV: cardiovascular; ECG: 
eletrocardiograma; EGCG: epigalocatequina-3-galato; FA: fibrilhação auricular; FEVE: fração de ejeção ventricular esquerda; HBAE: hemibloqueio 
anterior esquerdo; IC: insuficiência cardíaca; mIMC: Índice de massa corporal modificado; mTTR: transtirretina mutada; NIS-LL: Neuropathy 
Impaiment Score – Lower Limbs; NT-proBNP: porção N-terminal da pró-hormona do peptídeo natriurético tipo B; NYHA: new York heart association 
functional classification; RMN: ressonância magnética nuclear; SIV: septo interventricular; TnI: troponina I; TVNS: taquicardia ventricular não 
sustentada; VE: ventrículo esquerdo; 
 

 

 

 

 

 

 


