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1. Escolha do tema 

A amiloidose AA mantém-se como uma das formas mais comuns de amiloidose, sendo, contudo, 

relativamente pouco conhecida. Esta forma de amiloidose é uma doença sistémica e na sua etiologia 

estão envolvidas quer doenças inflamatórias comuns, quer doenças genéticas raras. Os estudos 

publicados nem sempre são sistemáticos, originando problemas de análise em relação ao curso da 

doença e seu tratamento. A vontade de aprofundar o conhecimento numa patologia sistémica com 

envolvimento particular do rim motivou-me a fazer esta revisão.  

 

 

2. Instituições 

O trabalho foi desenvolvido como artigo de revisão. No HSA prestou apoio o serviço de Nefrologia. A 

tese foi orientada pela Prof. Doutora Luísa Lobato, Assistente Hospitalar Graduada de Nefrologia e 

responsável pela Unidade de Investigação “Nefrologia, Diálise e Transplantação” da UMIB/UP. 
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Amiloidose AA e nefropatia: Patogénese, diagnóstico e 

tratamento 

AA amyloidosis and nephropathy: Pathogenesis, diagnosis and 

treatment 

José António Esteves da Costa 

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, Universidade do Porto, Porto, Portugal 

 

3.1. Resumo  

As amiloidoses constituem um grupo de 

doenças nas quais uma substância de natureza 

proteica se deposita no espaço extracelular dos 

tecidos como proteína insolúvel. A 

amiloidogénese envolve precursores proteicos 

que se agregam em estrutura ordenada 

formando fibrilas com 75 a 100 Å em corte 

transversal, comprimento indeterminado e 

configuração β-pregueada. Estes depósitos 

coram pelo vermelho do Congo adquirindo 

birrefringência à luz polarizada.  

A amiloidose AA, também designada 

como amiloidose secundária ou reactiva, é uma 

complicação das doenças inflamatórias e 

infecções crónicas, ocorrendo no contexto de 

inflamação prolongada. Na amiloidose AA o 

precursor proteico é um fragmento proteolítico 

da proteína sérica amilóide A, um reagente de 

fase aguda. Esta é produzida no fígado em 

condições associadas a activação crónica do 

sistema imune.  

O diagnóstico de amiloidose AA é feito 

com testes de imunohistoquímica que utilizam 

anticorpos monoclonais específicos para a 

proteína sérica amilóide A.  

A nefropatia associada à amiloidose AA 

exprime-se como proteinúria e insuficiência 

renal. A finalidade da terapêutica é interferir 

com a produção da proteína precursora e 

prevenir a formação de fibrilas adicionais. A 

diminuição da produção da proteína sérica 

amilóide A associa-se a uma melhoria da 

função renal, estabilização ou regressão dos 

depósitos de amilóide. 

O objectivo deste artigo é a revisão da 

amiloidose AA, sua epidemiologia, os avanços 

mais significativos no diagnóstico histológico e 

genético, abordando com maior detalhe as 

manifestações renais associadas à amiloidose 

AA, as actuais opções terapêuticas e os 

promissores ensaios clínicos com eprodisato. 

Este trabalho presta especial atenção às febres 

periódicas hereditárias, nas quais a amiloidose 

AA se desenvolve substancialmente com maior 

frequência e é a principal causa de morte 

prematura. 

 

Palavras-chave: Amiloidose AA; rim; 

tratamento; diálise; gene. 

3. Artigo de Revisão 
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3.2. Abstract 

The amyloidoses are a group of diseases 

in which a substance of protein nature is 

deposited in the extracellular space of tissues 

as an insoluble protein. The amyloidogenesis 

involves protein precursors that are aggregated 

into ordered structures forming fibrils with 75-

100 Å in cross section, indeterminate length 

and β-pleated sheet configuration. These 

deposits are stained by Congo red and acquire 

birefringence under polarized light.  

AA amyloidosis, also called secondary or 

reactive amyloidosis, is a complication of 

chronic inflammatory and infectious diseases, 

occurring in the context of prolonged 

inflammation. In AA amyloidosis the precursor 

protein is a proteolytic fragment of serum 

amyloid A, an acute phase reactant. This is 

produced in the liver in conditions associated 

with chronic activation of the immune system.  

The diagnosis of AA amyloidosis is done 

with tests of immunohistochemistry using 

specific monoclonal antibodies to serum 

amyloid A.  

 

Nephropathy associated with AA 

amyloidosis is expressed as proteinuria and 

renal insufficiency. The purpose of therapy is to 

interfere with the production of the precursor 

protein and prevent the formation of 

additional fibrils. Decreased production of 

serum amyloid A is associated with improved 

renal function, stabilization or regression of 

amyloid deposits.  

The aim of this article is to revise AA 

amyloidosis, its epidemiology, the most 

significant advances in genetic and histological 

diagnosis, addressing in greater detail the renal 

manifestations associated with AA amyloidosis, 

current therapeutic options and the promising 

clinical trials with eprodisate. This work places 

special attention to hereditary periodic fevers, 

in which AA amyloidosis develops significantly 

more frequently and is the leading cause of 

premature death.  

 

Key-Words: AA amyloidosis; kidney; treatment; 

dialysis; gene. 

3.3. Introdução 

A amilóide é uma substância de natureza 

proteica que se deposita no espaço 

extracelular de vários tecidos. A amiloidose é a 

doença resultante da presença destes 

depósitos.1 

A amiloidogénese envolve precursores 

proteicos específicos.2 Quando estes 

precursores são produzidos em quantidade 

excessiva, sofrem substituições específicas de 

um aminoácido, ou são alvo de clivagem 

proteolítica, podem originar proteínas ou 

fragmentos peptídicos que se agregam e 

depositam.2 Estas proteínas ou fragmentos 

peptídicos agregam-se numa estrutura 

ordenada formando fibrilas de 75 a 100 Å em 

corte transversal, com um comprimento 

indeterminado e configuração β-pregueada na 

difracção por raios X.3 A configuração β-

pregueada produz birrefringência à luz 

polarizada após coloração com o vermelho do 

Congo.4 

Os vários tipos de amiloidose são 

definidos de acordo com a proteína precursora 

que forma as fibrilas amilóides e a distribuição 

dos depósitos.5 De acordo com a distribuição, a 

amiloidose pode ser classificada como 

localizada ou sistémica (em vários órgãos e 
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tecidos).6 Os principais tipos de amiloidose 

sistémica são as associadas ao serum amyloid A 

(AA), às cadeias leves das imunoglobulinas (AL), 

às cadeias pesadas (AH) e às proteínas 

relacionadas com as amiloidoses hereditárias 

(transtirretina, cadeia Aα do fibrinogénio, 

lisozima, apolipoproteína AI e AII, gelsolina e 

cistatina).5 

A amiloidose sistémica é uma doença 

com elevada mortalidade devido à progressiva 

deposição extracelular de amilóide em órgãos 

vitais, resultando na perda da função do órgão 

envolvido.7 

A deposição de amilóide nos rins, nervos, 

baço e gordura abdominal ocorre apenas nos 

doentes com as formas sistémicas de 

amiloidose. Por seu lado, a detecção de 

amilóide na medula óssea, coração, fígado, 

tracto gastrointestinal, pulmões, articulações 

ou corpo vítreo significa, quase sempre, 

amiloidose sistémica. Em todas as formas de 

amiloidose sistémica, um diagnóstico precoce e 

correcto é extremamente importante para a 

abordagem clínica.6 

Uma terapêutica adequada pode 

diminuir ou mesmo impedir a deposição de 

amilóide, mas o potencial efeito da terapêutica 

depende da extensão da doença na altura do 

diagnóstico.6 

3.4. Diagnóstico 

3.4.1. Histológico 

O diagnóstico de amiloidose requer a 

demonstração histológica dos depósitos de 

amilóide, a qual geralmente é obtida através 

da coloração com o vermelho do Congo. A 

amilóide corada pelo vermelho do Congo 

adquire uma aparência vermelho-laranja na 

microscopia de luz e produz birrefringência 

quando observada à luz polarizada (Fig. 1 e 2). 

A birrefringência resulta da disposição 

ordenada do corante nas fibrilas amilóides.5 A 

coloração com o vermelho do Congo pode ser 

tecnicamente difícil, particularmente se a 

amostra tiver menos de 5 µm de espessura.5 A 

coloração excessiva, por sua vez, pode originar 

resultados falsos positivos. A tioflavina T, outra 

molécula que se liga às fibrilas amilóides, 

produz fluorescência amarelo-verde quando se 

liga a estas, no entanto é menos utilizada do 

que o vermelho do Congo.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 1. Biópsia renal: A. Coloração pelo 
vermelho do Congo positiva na presença de 
depósitos de amilóide no mesângio e paredes 
arteriais (x200). B. Coloração pelo vermelho do 
Congo sob luz polarizada adquirindo 
birrefringência verde-maçã (x400). Satoskar AA, 

Burdge K, Cowden DJ et al.  
 

A 
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Qualquer tecido pode ser testado para 

positividade pelo vermelho do Congo. O 

rendimento, contudo, é maior nos tecidos com 

evidência clínica de envolvimento. Na suspeita 

de amiloidose, o diagnóstico pode ser 

confirmado através de biópsia ou aspiração de 

gordura abdominal em detrimento de uma 

biópsia invasiva de órgãos viscerais.5 A 

coloração da gordura abdominal pelo vermelho 

do Congo tem uma sensibilidade de 

aproximadamente 65 a 75% e 80 a 90% na 

amiloidose AA e AL, respectivamente. Esta é 

substancialmente menor em muitas das 

amiloidoses familiares.8 A ausência de 

positividade na coloração da gordura 

abdominal pelo vermelho do Congo não exclui, 

portanto, o diagnóstico de amiloidose. A 

biópsia rectal e das glândulas salivares também 

podem ser utilizadas como métodos 

relativamente não invasivos de demonstração 

de amilóide nos tecidos.5 

Em 2006, van Gameren e colaboradores,6 

num estudo que incluiu 120 doentes com 

amiloidose sistémica, concluíram que a 

aspiração de gordura abdominal é o melhor 

método para a detecção de amiloidose 

sistémica, com uma sensibilidade de 80% após 

uma avaliação de rotina (1 esfregaço, 1 

observador), e uma sensibilidade superior a 

90% após uma avaliação mais minuciosa (3 

esfregaços, 2 observadores). Neste estudo 

também encontraram uma diferença 

estatisticamente significativa na sensibilidade 

da aspiração de gordura abdominal entre 

homens e mulheres. A aspiração foi negativa 

em 8 de 56 homens (sensibilidade 86%) e em 

apenas 1 de 64 mulheres (sensibilidade 98%).6 

Em doentes com Febre Mediterrânea 

Familiar (FMF), que se pode associar a 

amiloidose AA, a sensibilidade da aspiração de 

gordura abdominal parece ser menor do que 

em doentes com outras doenças 

inflamatórias.9  

Resultados falsos negativos podem ser 

devidos a quantidade insuficiente de material 

(muito pouco tecido adiposo aspirado), técnica 

de coloração inadequada, utilização incorrecta 

dos materiais de polarização e intensidade de 

luz insuficiente. Técnicas desenvolvidas 

recentemente, como a análise 

imunohistoquímica do tecido adiposo, podem 

facilitar a detecção automatizada de 

amilóide,10 tornando a detecção de amilóide 

independente da experiência e dedicação do 

observador. 

 

 

 
 

 

Figura 2. Biópsia endomiocárdica: A. Coloração 
pelo vermelho do Congo positiva (x 200). B. 
Coloração pelo vermelho do Congo sob luz 
polarizada adquirindo birrefringência verde-
maçã (x 400). Lobato L. 
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Uma das desvantagens da gordura 

abdominal é ser menos rentável para 

determinar o tipo de amilóide através de 

imunohistoquímica. Se o resultado da biópsia 

ou aspiração de gordura abdominal for 

negativo, mas a suspeita clínica permanecer 

elevada, o próximo passo deverá ser uma 

biópsia dirigida a um órgão suspeito de estar 

envolvido.6 

Uma vez que a coloração pelo vermelho 

do Congo não é feita por rotina na avaliação 

histológica da maioria dos tecidos, se não 

houver suspeita da doença, o diagnóstico de 

amiloidose pode falhar. A probabilidade de tal 

ocorrer é menor nas biopsias renais sem 

diagnóstico claro, porque as fibrilas amilóides 

são visíveis na microscopia electrónica, um 

componente standard da sua avaliação.5 

Após se confirmar a presença de 

amilóide, o próximo passo deverá ser a 

determinação do tipo de fibrilas amilóides.11 O 

quadro clínico pode ser sugestivo do tipo de 

amilóide. A detecção de amilóide num doente 

com artrite reumatóide e síndrome nefrótica 

pode significar, com elevada probabilidade, 

que a amilóide envolvida é a AA.11 Contudo, 

mesmo nestes casos, a sua identificação 

inequívoca é essencial para evitar erros de 

diagnóstico e a instituição de uma terapêutica 

inapropriada.12 

Os diferentes tipos de amilóide são 

indistinguíveis através da microscopia de luz e 

electrónica. A imunofluorescência ou a 

coloração imunohistoquímica dos tecidos são 

os métodos de identificação mais utilizados.5 A 

análise imunohistoquímica de um tecido 

oferece a possibilidade de caracterizar o tipo 

de amilóide através da utilização de anticorpos 

direccionados contra proteínas amilóides 

particulares. A amilóide AA geralmente é 

detectada através de anticorpos monoclonais 

anti-proteína amilóide A (Fig. 3).5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Genético  

Após a identificação do tipo de 

amiloidose, existindo hipótese de uma doença 

hereditária, com ou sem história familiar 

positiva, impõe-se a pesquisa de mutações 

genéticas associadas às proteínas 

amiloidogénicas. Na maioria dos casos, a 

amiloidose hereditária associa-se a uma 

transmissão autossómica dominante. 

Especificamente a FMF é de transmissão 

autossómica recessiva. 

Habitualmente usa-se a técnica 

polymerase chain reaction para posterior 

identificação das mutações. A espectroscopia 

de massa e a sequenciação dos aminoácidos 

não são utilizadas por rotina e geralmente não 

são necessárias excepto se as outras técnicas 

não permitirem a identificação.5 

 

 

 

 

Figura 3. Coloração positiva para depósitos de 
amilóide AA (imunoperoxidase x200). Satoskar AA, 

Burdge K, Cowden DJ et al. 
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3.5. Amiloidogénese 

A capacidade das proteínas precursoras 

adquirirem mais do que uma conformação é a 

essência bioquímica da amiloidose.12 A 

conversão da estrutura da proteína nativa 

numa estrutura secundária é um processo 

patológico, próximo do fisiológico.13 

Algumas proteínas têm a propriedade de 

assumir uma conformação patológica, a qual se 

pode tornar mais evidente com o 

envelhecimento (como a transtirretina normal 

nos doentes com amiloidose senil)14 ou com 

concentrações persistentemente elevadas no 

soro (β2-microglobulina na amiloidose da 

diálise).15 Os outros mecanismos que 

favorecem a conformação patológica são a 

substituição de um único aminoácido numa 

proteína (na amiloidose hereditária)16 e a 

remodelação proteolítica da proteína 

precursora (como no caso da proteína 

precursora da β-amilóide na doença de 

Alzheimer).17 Estes mecanismos podem actuar 

independentemente ou em associação.4 

Existem ainda outros factores que 

desempenham um papel sinérgico na 

deposição de amilóide. A proteína precursora 

pode atingir uma concentração favorável à 

formação de fibrilas, processo que pode ser 

reforçado por factores de ambiente local e por 

interacções com a matriz extracelular.18 

A conformação da proteína mutante é 

termodinamicamente menos estável do que a 

proteína normal.4 A instabilidade é necessária, 

mas provavelmente não é suficiente, para 

produzir o potencial amiloidogénico. O sistema 

de controlo intracelular é também ineficaz no 

reconhecimento e remoção das variantes das 

proteínas nativas.19 Fora da célula, as variantes 

amiloidogénicas alcançam um estado de 

equilíbrio entre as formas completa e 

parcialmente fibrilar. Todos os factores que 

perturbem a estrutura tridimensional (pH 

baixo, oxidação, elevação da temperatura, iões 

metálicos e osmólitos) também podem alterar 

o equilíbrio.4 

Em algumas amiloidoses, apenas uma 

pequena porção da proteína precursora forma 

as fibrilas. A proteólise é geralmente atribuída 

a enzimas extracelulares ou pericelulares.20 O 

papel da proteólise ainda não está 

completamente esclarecido, contudo não 

parece haver uma relação directa entre a 

proteólise e o carácter localizado ou sistémico 

de uma amiloidose.4 Na amiloidose AA, o 

principal constituinte dos depósitos é um 

fragmento N-terminal de 76 aminoácidos da 

proteína sérica amilóide A (SAA), esta formada 

por 104 aminoácidos.21  

Para além das proteínas fibrilares, foram 

identificados na constituição dos depósitos de 

amilóide o componente sérico amilóide P 

(SAP), a apolipoproteína E e elementos da 

membrana basal e matriz extra-celular.4 

O SAP é uma glicoproteína que se fixa às 

fibrilas de amilóide numa ligação dependente 

de cálcio,22 tornando-as resistentes à proteólise 

e protegendo-as da degradação.23 A ligação 

específica do SAP aos depósitos de amilóide 

constitui a base da técnica de imagem 

cintilográfica da amiloidose com SAP 

radiomarcado. Esta técnica permite obter 

imagens da localização, progressão e regressão 

dos depósitos de amilóide,24,25  possibilitando a 

monitorização do efeito da terapêutica. Este 

exame, contudo, apenas está disponível em 

alguns centros e é muito dispendioso. 

Os proteoglicanos também são comuns 

nos depósitos de amilóide. Os proteoglicanos 

de sulfato de heparano, em particular, têm 

uma cinética de deposição nos tecidos 

semelhante à das proteínas fibrilares,26 
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localizando-se com os elementos constitutivos 

da matriz extracelular.4 Estas moléculas podem 

ter um papel na fibrilogénese, facilitando as 

fases iniciais da nucleação fibrilar.18  

3.6. Classificação 

A nomenclatura é estabelecida pela 

Nomenclature Committee of the International 

Society of Amyloidosis que se reúne 

regularmente para a sua actualização.27 A 

tabela 1 descreve a classificação das 

amiloidoses. 

3.7. Amiloidose AA 

3.7.1. Amilóide A sérico 

A amiloidose AA, também designada 

como amiloidose secundária ou reactiva, é uma 

rara, mas grave, complicação das doenças 

inflamatórias crónicas e infecções crónicas, 

ocorrendo no contexto de inflamação 

prolongada.28 A proteína amiloidogénica é o 

fragmento N-terminal da proteína SAA, uma 

apolipoproteína que é sintetizada pelos 

hepatócitos sob regulação de citocinas pró-

Tabela 1. Classificação das amiloidoses: proteínas das fibrilas amilóides e seus precursores 

Proteína 

amilóide 

Precursor Doença ou tecidos envolvidos 

AL 

 

Cadeias leves de 

imunoglobulinas 

Primária ou associada a mieloma; multiorgânica 

AH Cadeias pesadas de 

imunoglobulinas 

Primária ou associada a mieloma; multiorgânica 

ATTR Transtirretina  Familiar, sistémica senil; nervo periférico, cardíaco, renal, ocular 

Aβ2M Β2-microglobulina Insuficiência renal crónica, hemodiálise; multiorgânica 

AA SAA Secundária, reactiva, familiar; multiorgânica 

ApoAII Apolipoproteína AII Familiar; renal, cardíaco 

ApoAII Apolipoproteína AII Familiar; renal, cardíaco 

AGel Gelsolina Familiar; nervo periférico, córnea 

ALys Lisozima Familiar; renal 

AFib Cadeia Aα do fibrinogénio Familiar; renal 

ACys Cistatina C Familiar; sistema nervoso central 

Abri ABriPP Familiar; sistema nervoso central 

Aβ Precursor proteico da Aβ Doença de Alzheimer, senil 

AprP Proteína do prião Encefalopatias espongiformes 

Acalc (Pro)calcitonina Tumores da tiróide 

AIAPP Polipeptídeo amilóide das 

ilhotas 

Ilhotas de Langerhans; diabetes mellitus, insulinomas 

AANF Factor natriurético atrial Cardíaca atrial 

APro Prolactina Pituitária, prolactinomas  

AIns Insulina Iatrogénica 

AMed Lactaderina Aórtica senil 

Aker Querato-epitelina Familiar; córnea 

ALac Lactoferrina Familiar; córnea 

Adaptado de: Westmark P, Benson MD, Buxbaum JN, Chen AS, Frangione B, Ikeda S, Masters C, Merlini G, Saraiva MJ, 
Sipe JD. Amyloid fibril protein nomenclature – 2002. Amyloid: J Protein Folding Disord 2002; 9: 197-200. 
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inflamatórias.29 

O comportamento da SAA durante um 

processo inflamatório é comparável ao da 

proteína C reactiva, uma proteína que é 

frequentemente avaliada na prática clínica.11 

A concentração mediana de SAA no 

plasma de indivíduos saudáveis é 3 mg/L, mas a 

concentração pode aumentar para mais de 

2000 mg/L durante uma resposta de fase 

aguda.30 Um excesso de produção sustentado é 

um pré-requisito para o desenvolvimento de 

amiloidose AA, embora por razões ainda não 

totalmente esclarecidas, esta apenas ocorra 

numa pequena proporção dos doentes com 

doenças inflamatórias crónicas.29 

Sellar e colaboradores,31 em 1994, 

usaram uma combinação de técnicas de 

mapeamento para demonstrar que a 

superfamília do gene SAA compreende um 

conjunto de genes localizados no cromossoma 

11p15.1 (Fig. 4). Em 1995 foi identificada uma 

variante alélica do gene SAA1 que foi descrita 

como um factor de risco para o 

desenvolvimento de amiloidose AA.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2. História natural 

O rim é o órgão mais afectado pela 

amiloidose AA.33 A deposição contínua de 

amilóide resulta em proteinúria e perda 

progressiva da função renal. A síndrome 

nefrótica e/ou insuficiência renal ocorrem na 

apresentação de até 91% dos doentes com 

amiloidose AA.33 O tracto gastrointestinal, 

fígado, sistema nervoso autónomo e, menos 

frequentemente, o coração, são outros locais 

de deposição da SAA.28 

Os estudos que abordam a sobrevivência 

dos doentes com amiloidose AA são escassos. 

Gertz e Kyle, em 1991,33 descreveram uma 

sobrevivência mediana de 24.5 meses, em 2000 

Joss e colaboradores avançaram com uma 

sobrevivência de 52.9 meses.34 Em 2007, 

Bergesio e colaboradores,35 num estudo 

retrospectivo, relataram uma sobrevivência 

mediana de 79 meses. No mesmo ano, 

Lachman e colaboradores,29 numa grande 

coorte de doentes do Reino Unido, relataram 

uma sobrevivência mediana de 133 meses após 

o diagnóstico. Neste último estudo, os factores 

associados a um pior prognóstico incluíram a 

idade avançada, albumina sérica baixa, 

insuficiência renal terminal na apresentação e 

níveis de SAA elevados durante o seguimento. 

A produção elevada de SAA foi o principal 

factor de risco para insuficiência renal terminal 

e morte.29 

A sobrevivência depende, em grande 

parte, da actividade da doença inflamatória 

subjacente.7 

3.7.3. Patologia subjacente 

Nas últimas duas décadas, Joss e Kyle 

observaram uma alteração no padrão das 

doenças subjacentes responsáveis pela 

amiloidose AA, com uma acentuada diminuição 

das doenças infecciosas e um marcado 

aumento (cerca de 70%) das doenças 

reumatológicas.33,34 As doenças infecciosas 

ainda são a principal causa de amiloidose AA 

nos países em desenvolvimento, enquanto nos 

países ocidentais, as doenças reumáticas 

predominam.36 

 

 
 

Figura 4. Localização do gene SAA1 no 
cromossoma 11p15.1. Booth DR, Booth SE, Gillmore JD, 

et al. 

 

http://ghr.nlm.nih.gov/exit?to=www.ncbi.nlm.nih.gov&vje=7bH4sIAAAAAAAAAEtPzUuND0pNSy1KzUtOLY4PKE3yTU2J96zJKCkpsNLXLy8v18tLTsrUy8vJ1cvLzNBLzy.TLyhNyk1N0Tc0MDA2M7UwsU.JLyixdUwqLilKTC4BABR-TYFSAAAA
http://ghr.nlm.nih.gov/exit?to=www.ncbi.nlm.nih.gov&vje=7bH4sIAAAAAAAAAEtPzUuND0pNSy1KzUtOLY4PKE3yTU2J96zJKCkpsNLXLy8v18tLTsrUy8vJ1cvLzNBLzy.TLyhNyk1N0Tc0MDA2M7UwsU.JLyixdUwqLilKTC4BABR-TYFSAAAA
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A amiloidose AA é particularmente 

frequente na FMF, artrite reumatóide, artrite 

juvenil idiopática,37 espondilite 

anquilosante,38,39 doença inflamatória 

intestinal, osteomielite e infecções 

respiratórias crónicas com bronquiectasias 

subjacentes.40 Neoplasias malignas, como o 

carcinoma renal e a doença de Hodgkin, 

também estão associadas a amiloidose AA.41 A 

associação com neoplasias benignas tem sido 

descrita esporadicamente.42  

A associação com lúpus eritematoso 

sistémico (LES) é rara, encontrando-se 

descritos poucos casos na literatura, 

contrariamente ao que sucede com outras 

doenças inflamatórias crónicas de longa 

evolução.43 A menor incidência de amiloidose 

AA secundária a LES, quando comparada com 

outras doenças inflamatórias crónicas, parece 

explicar-se pela menor elevação dos valores da 

SAA no LES em actividade.44,45 

A amiloidose AA pode surgir em crianças 

e a maioria dos casos descritos são secundários 

a artrite juvenil idiopática e FMF.46 

Pelas suas particularidades, as febres 

periódicas familiares são abordadas com maior 

detalhe. 

A tabela 2 descreve as principais 

patologias associadas com o desenvolvimento 

de amiloidose AA.  

Febres periódicas hereditárias  

As febres periódicas hereditárias são 

doenças auto-inflamatórias caracterizadas por 

surtos de exacerbação e remissão espontânea, 

acompanhadas por uma resposta de fase 

aguda extraordinariamente intensa.47 A 

amiloidose AA desenvolve-se substancialmente 

com maior frequência e é a principal causa de 

morte prematura nestes doentes.47,48 

Febre Mediterrânea Familiar 

A FMF, a febre periódica mais prevalente, 

é uma doença de transmissão autossómica 

recessiva que afecta principalmente as 

populações com origem na bacia 

Mediterrânica. Ocorre em turcos, arménios, 

árabes e judeus sefarditas. Também têm sido 

descritos casos esporádicos em judeus 

asquenaze, italianos, polacos e alemães.49  

 

Tabela 2. Doenças associadas a amiloidose AA 

Doenças inflamatórias crónicas Infecções crónicas Neoplasias 

Artrite reumatóide Tuberculose Hepatoma 

Artrite psoriática Osteomielite Carcinoma renal 

Artrite juvenil idiopática Bronquiectasias Doença de Castleman 

Espondilite anquilosante Lepra Doença de Hodgkin 

Síndrome Behçet Pielonefrite Leucemia células pilosas 

Síndrome de Reiter Úlceras de decúbito Doença de Waldenström 

Doença de Still Doença de Whipple  

Doença inflamatória intestinal Acne conglobata  

Febres periódicas hereditárias Fibrose cística  

Lúpus eritematoso sistémico Imunodeficiência comum variável  

Adaptado de Merlini G. Amyloid and Amyloidosis, 2005. 
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A FMF é caracterizada por episódios 

recorrentes e autolimitados de serosite 

(peritonite, pleurite ou artrite) e febre.49 O 

ataque típico dura de 1 a 4 dias. Cerca de 90% 

dos doentes têm o seu primeiro ataque antes 

dos 20 anos de idade.50 Aproximadamente 95% 

dos doentes queixam-se de dor abdominal com 

1 ou 2 dias de evolução.49 Cerca de 75% dos 

doentes apresentam queixas músculo-

esqueléticas na forma de artralgias. Lesões 

cutâneas tipo erisipela localizadas nos 

tornozelos ou nos pés ocorrem em 7 a 40% dos 

doentes.51 Caracteristicamente, os sintomas 

acima mencionados são acompanhados por 

febre, contudo, a febre pode ser a única 

manifestação.52 

Os resultados dos exames laboratoriais 

são inespecíficos e incluem elevação dos 

mediadores inflamatórios, como a proteína 

SAA, o fibrinogénio e a proteína C reactiva 

durante os episódios febris.53 

A amiloidose AA é a principal 

complicação da doença. Os depósitos são 

encontrados nos rins, mas também no tracto 

gastrointestinal, fígado, baço e eventualmente 

no coração, testículos e tiróide.52 No fenótipo I 

da FMF, a amiloidose surge anos depois de 

vários ataques inflamatórios, enquanto que no 

fenótipo II a amiloidose precede os ataques 

inflamatórios, ou é a única manifestação da 

doença.54 

O gene da FMF, designado por MEFV, foi 

localizado no cromossoma 16, na região 

16p13.55 Estima-se que a frequência do gene 

da FMF seja muito elevada em certas etnias, 

tendo sido calculada nos arménios em 1:7,56 

nos judeus sefarditas entre 1:5 a 1:16,57 e nos 

judeus asquenaze em 1:135.52 Até hoje foram 

identificadas pelo menos 28 mutações do 

gene.58 Duas mutações missense frequentes 

são a M694V (ocorrendo em 20 a 67% dos 

casos) e a V726A (em 7 a 35%), variando a sua 

frequência de acordo com a população 

testada.59 A mutação M694V está associada a 

um fenótipo mais severo do que a V726A e a 

um maior risco de desenvolver amiloidose.60 A 

proteína codificada pelo gene, a marenostrina 

ou pirina, é expressa principalmente no 

citoplasma de neutrófilos e monócitos 

maduros e pensa-se que regula a inflamação 

mediada pelos neutrófilos. Aparentemente, 

polimorfismos no gene da proteína SAA 

aumentam a susceptibilidade para amiloidose 

renal e polimorfismos num gene da classe Iα do 

complexo de histocompatibilidade major 

influenciam a gravidade da doença.61,62 

O diagnóstico da FMF é clínico. Se um 

doente tem uma história característica e 

pertence a um dos grupos étnicos com alta 

prevalência da doença, o diagnóstico não é 

difícil de obter.52 É possível estabelecer um 

diagnóstico molecular da FMF, mas este tem 

algumas limitações. Os laboratórios genéticos 

geralmente apenas testam para as 5 mutações 

mais frequentes (M694V, V726A, V680I, E148Q 

e V694I) e as mutações mais raras não serão 

detectadas.52 Para além disso, as mutações 

MEFV apenas ocorrem em ambos os alelos em 

 

 

 

Figura 5. Hospital Meir Elias, Bagdad, 1924. Local 
de referência de doentes com FMF. Journal of the 

Babylonian Jewry Heritage Center No.14, Autumn 2003. 
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70% dos casos.63 Nos restantes, apenas uma 

mutação ou nenhuma podem ser detectadas.64 

Existem também casos de não penetrância. 

Apesar das limitações acima mencionadas, as 

técnicas de diagnóstico molecular podem ser 

utilizadas como testes confirmatórios nos casos 

em que existe um elevado grau de suspeita.52 

Actualmente, uma vez que o diagnóstico 

e a terapêutica com colchicina são precoces, a 

frequência de amiloidose diminuiu. Antes da 

introdução de métodos substitutivos da função 

renal, a insuficiência renal crónica terminal era 

responsável por 72% das mortes por FMF nos 

judeus sefarditas.1 

Síndrome periódica associada ao receptor do 

TNF (TRAPS) 

A TRAPS é uma doença auto-inflamatória 

caracterizada por ataques febris recorrentes e 

inflamação em diferentes locais.65 As 

manifestações mais frequentes da TRAPS são 

febre recorrente, dor abdominal, mialgias e 

artralgias. Os doentes também podem 

apresentar lesões cutâneas eritematosas, dor 

torácica, conjuntivite, edema periorbitário, dor 

testicular, cefaleia, linfadenopatia e 

amiloidose.66,67 Cerca de 25% dos doentes 

afectados desenvolvem amiloidose AA.68 

A TRAPS está associada a mutações no 

gene que codifica o receptor do factor de 

necrose tumoral da superfamília 1A 

(TNFRSF1A) no cromossoma 12p13, é 

transmitida de modo autossómico dominante e 

tem penetrância incompleta.65 Até hoje, foram 

identificadas mais de 50 mutações neste gene. 

A figura 6 mostra o pedigree de uma família 

com amiloidose AA associada a TRAPS. 

Existem dois tipos de receptor do factor 

de necrose tumoral (TNF): TNFRSF1A que se 

expressa na grande maioria das células e é 

codificado no cromossoma 12p; e o TNFRSF1B 

que se expressa nas células do sistema imune e 

é codificado no cromossoma 1p.66,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TNFRSF1A é constituído por três 

segmentos: extracelular, transmembranar e 

intracelular. O segmento extracelular consiste 

em quatro domínios ricos em cisteína que se 

ligam ao TNF, enquanto o segmento 

intracelular utiliza diferentes moléculas de 

sinalização para iniciar processos de apoptose 

ou de sobrevivência.67 O segmento extracelular 

pode ser clivado da membrana celular após a 

activação do receptor. Este mecanismo produz 

um pool de receptores solúveis no plasma que 

podem atenuar a resposta inflamatória. A 

clivagem e libertação dos receptores para o 

plasma encontra-se diminuída nos doentes 

com mutação do TNFRSF1A.66,67,69 Para além 

deste, outros mecanismos podem estar 

envolvidos nesta síndrome, incluindo 

anomalias do transporte intracelular do 

TNFRSF1A, da apoptose induzida pelo TNF ou 

activação do NFkB independente do TNF.67 

A penetrância das mutações localizadas 

nos domínios ricos em cisteína é bastante mais 

elevada do que a das mutações localizadas 

 

 

 

Figura 6. Pedigree de uma família com amiloidose 
AA associada a TRAPS. Os doentes estão 
representados a preto e os indivíduos 
assintomáticos a cinzento. Dodé C, Hazenberg BP, 

Pêcheux C, Cattan D, Moulin B, et al. 
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noutra região e, para além disso, as primeiras 

estão associadas a um risco mais elevado de 

desenvolver amiloidose AA.65A amiloidose na 

TRAPS manifesta-se geralmente como 

síndrome nefrótica, e a terapêutica com 

corticosteróides, colchicina, azatioprina ou 

clorambucil falha na prevenção da progressão 

para doença renal terminal.70,71  

Síndromes periódicas associadas à criopirina 

(CAPS) 

As CAPS são um grupo de doenças 

inflamatórias hereditárias constituídas pela 

síndrome familiar auto-inflamatória ao frio 

(FCAS; também conhecida por urticária familiar 

ao frio [FCU]), pela síndrome de Muckle-Wells 

(MWS) e pela doença inflamatória 

multissistémica de início neonatal (NOMID ou 

CINCA). Estas são doenças raras e até 

recentemente não havia terapêutica adequada 

(Tabela 3).72  

A FCAS caracteriza-se por ataques 

intermitentes, desencadeados pela exposição 

ao frio, de urticária, febre, artralgias e 

conjuntivite.73,74 Os ataques têm duração 

aproximada de 1 dia.72 Ao contrário da urticária 

induzida pelo frio adquirida, em que as lesões 

cutâneas são localizadas e induzidas quase 

imediatamente após a exposição ao frio, os 

sintomas na FCAS geralmente iniciam-se 

algumas horas após a exposição.75,76 

A MWS é caracterizada por ataques 

intermitentes de urticária, febre e artrite. O 

desenvolvimento de perda auditiva 

neurossensorial progressiva também é uma 

característica desta síndrome.72 Os ataques 

geralmente têm vários dias de duração, no 

entanto, raramente, os sintomas podem ser 

contínuos.77 A amiloidose e a nefropatia são 

uma complicação tardia da MWS.75 

A NOMID caracteriza-se por urticária, 

deformidades articulares típicas, meningite 

séptica crónica, atrofia cerebral, uveíte, perda 

auditiva neurossensorial, baixa estatura, bossa 

 

Tabela 3. Características das síndromes periódicas associadas à criopirina 

 FCAS MWS CINCA/NOMID 

Transmissão Autossómica 
dominante 

Autossómica 
dominante 

Maioria são de novo 

Locus, gene, 
proteína 

1q44, NLRP3, 
criopirina 

1q44, NLRP3, 
criopirina 

1q44, NLRP3, criopirina 

Início  Infância Infância Desde o nascimento 

Duração dos 
ataques 

Até 1 dia Vários dias ou 
contínuos 

Contínuos 

Manifestações 
Cutâneas 

Erupção cutânea 
urticariforme 

Erupção cutânea 
urticariforme 

Erupção cutânea urticariforme, 
hidradenite écrina neutrofílica 

M. músculo-esq. Artralgia Artrite Deformidades articulares 

M. neurológicas Conjuntivite, cefaleia Conjuntivite, surdez Meningite, défices cognitivos, surdez 

Alterações 
morfológicas 

 
Nenhuma 

 
Nenhuma 

Baixa estatura bossa frontal, atraso no 
encerramento das fontanelas, nariz em 
sela, clubbing 

Adaptado de Church LD, Savic S, McDermott MF. Long term management of patients with cryopyrin-associated 
periodic syndromes (CAPS): focus on rilonacept (IL-I Trap). Biologics: Targets & Therapy 2008;2(4):733-742. 
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frontal, nariz em sela e membros curtos com 

dedos em clubbing. A urticária, contrariamente 

às outras síndromes das CAPS, pode ser 

persistente.72 

Os primeiros sinais e sintomas da FCAS e 

MWS manifestam-se geralmente a partir 

infância, por seu lado, os da NOMID podem-se 

manifestar a partir do nascimento.72 

Anteriormente à existência de 

terapêutica adequada, apenas a FCAS tinha 

prognóstico benigno. Cerca de 25% dos 

doentes com MWS desenvolviam amiloidose,78 

enquanto 20% dos doentes com NOMID 

morriam devido a complicações, tais como 

infecções, vasculite e amiloidose, antes de 

atingirem a idade adulta.79 

A maioria dos sinais e sintomas que 

definem as CAPS resultam de uma resposta 

inflamatória inapropriada. Analiticamente são 

detectadas leucocitose polimorfonuclear, 

elevação da PCR e da velocidade de 

sedimentação durante os ataques. Biopsias 

cutâneas das áreas afectadas revelam 

infiltrados inflamatórios que consistem em 

neutrófilos, eosinófilos e linfócitos 

concentrados à volta das paredes de capilares 

dilatados.75,80 

A MWS e a FCAS são doenças de 

transmissão autossómica dominante, 

associadas a mutações no gene NLRP3/CIAS1, o 

qual codifica a proteína NALP3 ou 

criopirina.76,81 A maioria das mutações 

associadas à NOMID são mutações de novo. O 

gene localiza-se no cromossoma 1q44. 82 Até 

hoje foram identificadas mais de 70 mutações 

associadas às CAPS, a maioria das quais são 

mutações missense do exão 3 do gene 

NLRP3/CIAS1. Algumas mutações estão 

exclusivamente associadas a um das 

síndromes, enquanto outras podem produzir 

manifestações clínicas alternativas.72 As 

mutações R260W, V198M, V262G podem 

resultar em FCAS ou MWS,54 enquanto as 

mutações Y570, F309SA e F523L estão 

associadas exclusivamente a formas graves de 

NOMID.83 

A NALP3 pertence a uma grande família 

de proteínas, que são colectivamente 

designadas por NLRs [NOD (nucleotide-binding 

and oligomerization domain) Like Receptors]. 

Esta proteína está presente nas células do 

sistema imune inato, incluindo macrófagos, 

neutrófilos, células dendríticas e células 

epiteliais que revestem a cavidade oral e o 

tracto genito-urinário.72A sua principal função 

é detectar sinais de alerta e regular a produção 

de IL-1β e IL-18.84 

A maioria das mutações associadas às 

CAPS estão agrupadas num domínio altamente 

conservado do NALP3, o domínio NACHT. Estas 

mutações provocam uma libertação excessiva e 

inapropriada de IL-1β.83,85 A inibição da acção 

IL-1β é eficaz na redução da actividade da 

doença e na melhoria sintomática da maioria 

dos doentes com CAPS.72 

Síndrome hiper-IgD (HIDS)  

A HIDS caracteriza-se por episódios febris 

recorrentes e auto-limitados que se iniciam na 

primeira infância. Estes geralmente têm 3 a 7 

dias de duração e podem estar associados a 

cefaleia, artralgias, linfadenopatia, dor 

abdominal, diarreia, vómitos e lesões 

cutâneas.86 Os doentes com HIDS têm 

episódios febris durante toda a vida, embora a 

frequência dos ataques seja maior durante a 

infância e a adolescência.52 Laura Obici e 

colaboradores, em 2004, descreveram o 

primeiro caso de amiloidese AA associada à 

HIDS.86 

A frequência do gene de susceptibilidade 

é aproximadamente 1:350. A maioria dos 
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doentes com HIDS é originária de países do 

oeste da Europa, principalmente França e 

Holanda.52  

O diagnóstico de HIDS tem por base os 

achados clínicos característicos e os valores 

persistentemente elevados de IgD (acima de 

100 UI/mL). No entanto, os valores de IgD 

podem ser normais em doentes muito jovens.87 

Mais de 80% dos doentes também têm valores 

de IgA elevados.87 Durante um ataque ocorre 

uma rápida resposta de fase aguda, com 

leucocitose, níveis elevados de PCR e SAA e 

activação da cadeia de citocinas.88 A elevada 

excreção urinária de neopterina, um marcador 

de resposta imunológica activa, reflecte a 

actividade da doença.89 

A HIDS é uma doença de transmissão 

autossómica recessiva, associada a mutações 

no gene MVK, o qual codifica a kinase do 

mevalonato, uma enzima chave no 

metabolismo do colesterol.52 O gene localiza-se 

no cromossoma 12q24. Nos doentes afectados 

pela HIDS, a actividade da kinase do 

mevalonato está reduzida de 5 a 15% do valor 

normal, resultando daí uma ligeira redução dos 

valores do colesterol e, durante as 

agudizações, uma excreção urinária 

ligeiramente aumentada do ácido 

mevalónico.52 A mutação V377I está presente 

em mais de 80% dos doentes.90  

3.8. Nefropatia associada 

3.8.1. Histopatologia 

A amiloidose representa 2,5 a 2,8% da 

histopatologia renal,91 mas em adultos não 

diabéticos com síndrome nefrótica pode ser 

encontrada em cerca de 12% das biopsias 

renais.92 A frequência da infiltração renal 

depende do tipo de amiloidose, sendo de 90% 

na amiloidose AA e de cerca de 50% na AL.33,93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No rim, a proteína amilóide pode ser 

encontrada em qualquer local, contudo, 

tipicamente, a deposição glomerular 

predomina (Fig. 7).5 Os depósitos glomerulares, 

à microscopia de luz, apresentam-se como um 

material amorfo no mesângio e nas ansas 

capilares (Fig. 8).5 Uma deposição substancial 

no mesângio pode produzir nódulos que se 

assemelham a lesões de nefropatia diabética 

ou a doença de deposição de cadeias leves.94 

No entanto, na amiloidose, a coloração pelo 

periodic acid-Schiff (PAS) é fraca, dado que os 

nódulos são constituídos por proteína amilóide 

e não por matriz extracelular. Numa pequena 

proporção de doentes, a deposição glomerular 

é escassa ou até ausente e a proteína amilóide 

está confinada a uma localização túbulo-

intersticial ou vascular. A deposição túbulo-

intersticial produz atrofia tubular e fibrose 

intersticial.5 

Quando as fibrilas de amilóide são 

escassas, o diagnóstico de amiloidose pode 

falhar mesmo após a realização de microscopia 

electrónica. Estes casos são com frequência 

erradamente diagnosticados como doença de 

lesões mínimas.95,96  

 
 

 

Figura 7. Imunofluorescência: deposição de 
serum amyloid A no rim. 
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O tamanho das fibrilas diferencia a 

amiloidose de outras doenças renais com 

depósitos organizados de imunoglobulinas. As 

fibrilas da glomerulonefrite fibrilar e os 

microtúbulos da glomerulopatia imunotactoide 

geralmente têm um diâmetro de 150 a 200 e 

300 a 600 Å, respectivamente.5 As fibrilas da 

glomerulonefrite fibrilar, tal como as de 

amilóide, dispõem-se aleatoriamente, 

enquanto os microtúbulos da glomerulopatia 

imunotactoide têm uma orientação paralela 

ordenada. A aparência das fibrilas de amilóide 

ao microscópio electrónico é tão característica 

que, se observadas, o diagnóstico de 

amiloidose deve continuar a ser considerado 

mesmo que a coloração com o vermelho do 

Congo seja negativa.5 

A microscopia imunoelectrónica pode ser 

utilizada para determinar o tipo de amilóide 

mas apenas está disponível em laboratórios de 

investigação.5 

3.8.2. Manifestações clínicas  

As manifestações renais são semelhantes 

nos vários tipos de amiloidose. A infiltração do 

rim por depósitos de amilóide não implica 

expressão clínica e, numa grande parte dos 

casos, o diagnóstico apenas é estabelecido 

quando já está presente proteinúria superior a 

3g/dia.1 

A proteinúria afecta a maioria dos 

doentes com amiloidose renal e pode variar de 

subnefrótica a massiva.5 Esta tende a aumentar 

com o tempo de evolução, podendo, 

eventualmente, atingir uma taxa de excreção 

urinária na ordem das 20 a 30 gramas por dia.5 

A deposição contínua de amilóide está 

associada a uma progressiva deterioração da 

função renal. A taxa de progressão varia 

consideravelmente conforme o tipo de 

amiloidose e provavelmente reflecte a rapidez 

de produção das proteínas precursoras 

amiloidogénicas, sendo habitualmente mais 

rápida na amiloidose AL.5 

Na maioria das doenças glomerulares a 

proteinúria tende a diminuir ou mesmo a 

desaparecer com a progressão da deterioração 

da função renal, contudo, nas amiloidoses a 

síndrome nefrótica geralmente persiste, 

mesmo na insuficiência renal avançada.97 

 

 

 
 

 

Figura 8. Biópsia renal: A. Coloração pelo 
vermelho do Congo positiva na presença de 
depósitos de amilóide no mesângio e artéria 
interlobular, adquirindo birrefringência verde-
maçã sob luz polarizada (x200). B. Coloração 
positiva para depósitos de amilóide AA com 
anticorpos anti-SAA (x400). Jadoul M, Dodé C, Cosyns 

JP et al. 
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Geralmente o sedimento urinário é 

normal, contudo em 5 a 10% dos casos pode 

estar presente hematúria microscópica.97 

Quando a deposição de amilóide está 

confinada a uma localização 

predominantemente túbulo-intersticial ou 

vascular, a proteinúria é mínima e a principal 

manifestação clínica é uma redução da taxa de 

filtração glomerular.5 A disfunção renal tende a 

progredir mais lentamente quando a deposição 

túbulo-intersticial predomina em relação à 

deposição glomerular.5 O envolvimento 

vascular é geralmente acompanhado por 

hipertensão, a qual, de outra forma, é uma 

característica pouco comum da amiloidose.5    

A diabetes insipidus nefrogénica é uma 

manifestação rara mas bem documentada de 

amiloidose renal e é provocada pela deposição 

de amilóide na periferia dos ductos 

colectores.98,99 

Tal como outras doenças infiltrativas, a 

amiloidose pode provocar o aumento do 

volume renal. No entanto, na maioria dos 

doentes, os exames imagiológicos revelam rins 

de dimensões normais. Deste modo, a ausência 

de aumento do volume renal não deve fazer 

diminuir a suspeita de amiloidose durante a 

avaliação diagnóstica.5 

Não está demonstrada uma relação clara 

entre o grau de deposição de amilóide 

evidente por biopsia renal e a gravidade das 

manifestações clínicas. A excreção urinária de 

proteínas e o declínio da taxa de filtração 

glomerular também não podem ser previstos 

com base nos resultados da biopsia.5 

As alterações hemodinâmicas, que 

podem resultar da síndrome nefrótica ou da 

disfunção autonómica, também contribuem 

para a fragilidade da função renal nos doentes 

com amiloidose.5 

As principais complicações da doença 

renal por amiloidose são a trombose da veia 

renal, insuficiência renal aguda e desnutrição 

grave. A trombose das veias renais, para a qual 

contribuem a desidratação e a 

hipoalbuminemia, complica com rápida 

deterioração da função renal, ocorrendo em 4 

a 40% dos doentes.97,100  

3.9. Tratamento 

3.9.1. Abordagem global 

Actualmente, a abordagem terapêutica 

mais eficaz nas amiloidoses sistémicas envolve 

a interrupção ou redução substancial da 

síntese do precursor amilóide.4 Deste modo, na 

amiloidose AA, o tratamento visa diminuir os 

níveis de SAA para os valores basais normais 

(menos de 3 mg/L).11 Tal objectivo apenas 

pode ser alcançado através de uma completa 

supressão ou erradicação da doença 

inflamatória subjacente.11 O controlo da 

doença inflamatória pode resultar na regressão 

da doença.4 Em muitos doentes, contudo, a 

produção de SAA não pode ser suficientemente 

suprimida, e a formação de fibrilas de amilóide 

AA e a sua deposição nos tecidos persistem.28 

Alguns autores sugerem que os fármacos 

citotóxicos e os antagonistas da TNF exercem 

efeitos anti-amilóide adicionais através da 

supressão da produção de citoquinas ou 

alteração da expressão de mediadores 

específicos da toxicidade celular induzida pelas 

fibrilas amilóides.5 Foi proposto, por exemplo, 

que os fármacos anti-TNF, ao diminuírem a 

expressão dos receptores para os produtos 

finais de glicação avançada, podem reduzir a 

interacção entre as fibrilas AA e os produtos 

finais de glicação avançada e, deste modo, 

prevenir, pelo menos em parte, a toxicidade 

celular mediada pela AA.101,102 
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Ao contrário da lenta recuperação da 

função renal após a instituição de terapêutica 

anti-inflamatória apropriada, que geralmente 

demora meses a anos, a deterioração da 

função renal após um aumento da actividade 

da doença inflamatória pode ser 

extraordinariamente rápida. Este facto 

provavelmente reflecte a rápida conversão da 

SAA na sua forma fibrilar num suporte de 

depósitos de amilóide residuais.29 

 

Tratamento da doença subjacente 

A causa da inflamação crónica, incluindo 

as doenças infecciosas e auto-inflamatórias 

(febres periódicas hereditárias), determina 

qual a terapêutica mais adequada a cada 

situação. 

 Doenças infecciosas e inflamatórias 

crónicas 

A antibioterapia é a terapêutica de 

eleição na maioria das infecções bacterianas. 

Contudo, em certas situações, como por 

exemplo a osteomielite crónica, a cirurgia está 

indicada.11 Uma terapia de manutenção com 

antibióticos pode ser útil na bronquite crónica, 

sinusite ou infecções do tracto urinário. 

Em doenças inflamatórias crónicas, como 

por exemplo a artrite reumatóide e a doença 

de Crohn, a supressão eficaz da inflamação 

(resultando numa diminuição substancial dos 

níveis séricos de SAA para menos de 10 mg/L) 

pode ser difícil de obter, mas deve ser 

tentada.103 Para alcançar este objectivo podem 

ser utilizados fármacos citostáticos (como o 

metotrexato, azatioprina, ciclofosfamida ou 

clorambucil), mas também fármacos anti-TNF 

(como o infliximab, adalimumab e 

etanercept).11 

 Febres periódicas hereditárias 

FMF 

Desde 1972 que a colchicina tem sido o 

tratamento de primeira linha nos doentes com 

FMF.52 A colchicina previne os ataques febris 

em 60% dos doentes e reduz significativamente 

o número de ataques em mais 20 a 30%.50 A 

falta de eficácia em cerca de 5 a 10% dos 

doentes pode ser devida, pelo menos em 

parte, a falta de adesão terapêutica.52 

A dose média num adulto é 1 mg por dia, 

mas se não houver resposta, a dose pode ser 

aumentada para 2 ou mesmo 3 mg por dia. A 

maioria dos doentes toleram bem este regime, 

mas se surgir diarreia ou dor abdominal é 

necessária uma redução da dose. A miopatia, 

neuropatia e leucopenia são efeitos adversos 

raros e ocorrem principalmente em doentes 

com diminuição da função hepática ou renal. 

Uma vez que a colchicina não pára um ataque 

já estabelecido, pode-se administrar 75 mg de 

diclofenac por via intramuscular para alívio 

sintomático. 52 

A manutenção da terapêutica com 

colchicina após transplante renal é necessária 

para evitar recidiva da amiloidose no enxerto. 1 

TRAPS 

Os fármacos anti-TNF parecem actuar na 

progressão da síndrome nefrótica e da 

amiloidose na TRAPS assim como em outras 

doenças inflamatórias. O etanercept, uma 

proteína solúvel de fusão recombinante do 

receptor 75KDa do TNF e uma imunoglobulina 

IgG1, reduz significativamente a resposta de 

fase aguda e a utilização de corticosteróides 

em alguns doentes com TRAPS.104 O papel e a 

dosagem do etanercept no tratamento a longo 

prazo da doença estão ainda por estabelecer, 
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contudo, uma terapêutica continuada parece 

ser necessária para prevenir a progressão para 

doença renal terminal. 

A resposta aos fármacos anti-TNF é, no 

entanto, muito variável. Um estudo 

retrospectivo que envolveu 15 doentes com 

amiloidose AA demonstrou agravamento da 

proteinúria de 24h e/ou da taxa de filtração 

glomerular em 7 doentes, estabilização em 5 e 

franca melhoria em 3 doentes tratados com 

etanercept ou infliximab.61 

CAPS 

A inibição da acção da IL-1β é eficaz na 

redução da actividade da doença e na melhoria 

sintomática da maioria dos doentes com 

CAPS.72  

Actualmente, há uma série de inibidores 

da IL-1 em diferentes estádios de 

desenvolvimento. Estes incluem o anakinra, o 

canakinumab e o rilonacept.72 

O anakinra (Fig. 9) é um antagonista não 

glicosilado do receptor humano da IL-1, 

produzido por tecnologia de ADN 

recombinante, idêntico à forma natural do 

antagonista do receptor da IL-1 humano 

(excepto pela adição de uma metionina N-

terminal). Este fármaco foi aprovado para o 

tratamento da artrite reumatóide.72 Apesar da 

eficácia modesta do anakinra na artrite 

reumatóide, vários estudos e casos clínicos 

publicados demonstram uma notável eficácia 

no tratamento da FCAS, MWS e 

NOMID.77,105,106 

Um estudo levado a cabo por Goldbach-

Mansky e colaboradores,105 com 18 doentes 

com NOMID, demonstrou uma resposta clínica 

e laboratorial rápida ao anakinra. A velocidade 

de sedimentação, a PCR e a SAA diminuíram 

significativamente durante o tratamento de 

todos os doentes.105 Leslie e colaboradores 

demonstraram que o anakinra facilitou a 

resolução da disfunção renal associada à 

amiloidose AA. 107 Neste estudo, a SAA e a PCR 

normalizaram em todos os doentes numa 

semana, enquanto cintilografias seriadas 

demonstraram regressão da amilóide em 3 

doentes com amiloidose AA. 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A suspensão do tratamento leva a uma 

regressão muito rápida dos sintomas, o que 

demonstra a necessidade da manutenção de 

uma terapêutica diária para o controlo da 

doença.77,105 

O canakinumab, um anticorpo 

monoclonal humanizado anti-IL-1β, 

actualmente em fase III de desenvolvimento, 

tem demonstrado resultados promissores para 

a sua utilização no tratamento da CAPS108 e 

outras doenças inflamatórias complexas como 

a artrite reumatóide,109 artrite idiopática 

juvenil sistémica, psoríase e doença 

inflamatória intestinal. Os resultados da fase II 

demonstraram remissão clínica de longa 

duração em doentes com CAPS.72 

O rilonacept foi aprovado em 2008 pela 

FDA para o tratamento da FCAS e MWS em 

adultos e crianças com mais de 12 anos, 

tornando-se o primeiro fármaco a ser aprovado 

para o tratamento dos doentes com CAPS.110 O 

 

Figura 9. Estrutura do Anakinra. 
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rilonacept é uma proteína de fusão concebida 

para se ligar e neutralizar a IL-1 antes que esta 

se ligue aos receptores celulares e induza 

inflamação. É uma glicoproteína dimérica, 

constituída pelo domínio extracelular do 

receptor humano da IL-1 e pela porção Fc da 

IgG1 humana (Fig. 10).72  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta proteína de fusão tem como 

vantagens a capacidade de se poder ligar à IL-

1α e à IL-1β com igual afinidade111 e o facto de 

poder ser administrada semanalmente por 

injecção subcutânea, em oposição à 

necessidade de administração diária da 

anakinra.72 O rilonacept induz uma redução 

rápida e sustentada dos sinais e sintomas da 

CAPS. Num estudo de fase III, este fármaco 

praticamente aboliu a ocorrência de flares, o 

que está associado a menores limitações nas 

actividades de vida dos doentes.72 Os principais 

efeitos adversos são reacções no local de 

administração e infecções do tracto 

respiratório superior.72 Alguns doentes 

desenvolvem anticorpos anti-rilonacept, no 

entanto não existe evidência que estes inibam 

a eficácia ou a segurança do fármaco.72 Dados 

preliminares sugerem que o rilonacept pode 

ser benéfico em outras doenças inflamatórias, 

incluindo a FMF e a artrite gotosa.112,113,114 

HIDS 

Não existe um tratamento 

uniformemente aceite para o tratamento da 

HIDS.52 Para baixar a febre podem ser 

administrados anti-inflamatórios não 

esteróides. Existem registos de benefícios 

terapêuticos com a utilização de 

corticosteróides, globulinas IV, colchicina ou 

ciclosporina em alguns casos.115 Estão em 

investigação os benefícios terapêuticos dos 

inibidores da TNF e da IL-1β. 

Ensaios clínicos 

Várias linhas de investigação sugerem 

que os glicosaminoglicanos, como o sulfato de 

heparano, são essenciais na patogénese da 

amiloidose.28 A interacção entre as proteínas 

amiloidogénicas e os glicosaminoglicanos 

promove a formação das fibrilas e estabiliza o 

depósito de amilóide nos tecidos.116,117,118,119,120 

O eprodisato é uma molécula sulfatada, 

de baixo peso molecular, carregada 

negativamente e estruturalmente similar ao 

sulfato de heparano.120,121 O composto, 

membro de uma nova classe de agentes que 

interferem com a interacção entre as proteínas 

amiloidogénicas e os 

glicosaminoglicanos,120,121,122 inibe o 

desenvolvimento de depósitos de amilóide nos 

tecidos em modelos animais de amiloidose 

AA.120,121 

Em 2007, Laura Dember e 

colaboradores,28 publicaram um estudo 

randomizado e duplamente cego que incluiu 

 

Figura 10. Mecanismo pelo qual o rilonacep 
bloqueia a actividade da IL-1. A. Ligação da IL-1 
ao seu receptor. B. O rilonacept é uma 
glicoproteína dimérica, constituída pelo domínio 
extracelular do receptor humano da IL-1 e pela 
porção Fc da IgG1 humana. Adaptado de Dinarello 

CA. Setting the cytokine trap for autoimmunity. Nat Med 
2003;9:20-22. 
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183 doentes com amiloidose AA e 

envolvimento renal. A 89 doentes foi atribuída 

terapêutica com eprodisato e aos restantes 94 

doentes foi atribuído placebo. Ao fim de dois 

anos de follow-up, a doença evoluiu em 24 dos 

89 doentes a receber eprodisato (27%) e em 38 

dos 94 doentes a receber placebo (40%). O 

tratamento com eprodisato estava associado a 

uma redução de 42% no risco de progressão da 

doença renal ou morte. As taxas médias de 

declínio da depuração da creatinina foram 10.9 

e 15.6 ml por minuto por 1.73 m2 de área de 

superfície corporal por ano no grupo a receber 

eprodisato e placebo, respectivamente. O 

efeito do eprodisato foi mais notório no 

subgrupo de doentes com síndrome 

nefrótica.28 Os autores concluíram que o 

eprodisato reduz a progressão da doença renal 

associada à amiloidose AA. 28 

Embora tenha diminuído a taxa de 

deterioração na função renal, o eprodisato não 

reduziu a proteinúria.28 Na amiloidose AA, a 

proteinúria provavelmente resulta das lesões 

provocadas pelos depósitos de amilóide e da 

toxicidade glomerular provocada pelos 

oligómeros ou protofibrilas de SAA, que são os 

precursores das fibrilas maduras.72 Vários 

estudos, incluindo casos clínicos, 

demonstraram que na amiloidose AA, a 

proteinúria diminui, muitas vezes rapidamente, 

quando a doença inflamatória subjacente está 

em remissão e a concentração de SAA retorna 

aos valores normais, apesar da persistência dos 

depósitos de amilóide glomerulares.123,124,125 O 

eprodisato reduz a formação de amilóide, mas 

não influencia a concentração de SAA nem 

reduz a formação de oligómeros ou 

protofibrilas de SAA. Assim, o efeito benéfico 

do eprodisato na preservação da função renal 

resulta da redução da taxa de formação de 

amilóide, ao passo que a persistência dos 

precursores das fibrilas pode explicar a 

ausência de efeito relativamente à 

proteinúria.28 

3.9.2. Tratamento da insuficiência renal 

Diálise  

O envolvimento renal na amiloidose pode 

culminar em insuficiência renal crónica 

terminal. A diálise é considerada o tratamento 

de escolha nestes doentes.126 

O prognóstico destes doentes é 

geralmente pobre. A morbilidade e a 

mortalidade dos doentes com amiloidose em 

diálise são superiores às dos outros doentes 

nas mesmas circunstâncias. 1 

Guillaume Bollée e colaboradores 

publicaram, em 2008,127 os resultados de um 

estudo que envolveu 20 doentes com 

amiloidose AA e 19 com amiloidose AL. Os 

autores constataram que o tempo entre o 

diagnóstico de amiloidose e o início da diálise 

era significativamente maior no grupo da 

amiloidose AA comparativamente ao grupo da 

AL (69,3 e 25,5 meses, respectivamente). 

Um estudo publicado em 1990 por 

Alberto Martinez-Vea e colaboradores,128 que 

incluiu 48 doentes com amiloidose em 

programa regular de hemodiálise, demonstrou 

haver uma diminuição da sobrevivência 

quando a evolução para a insuficiência renal 

crónica terminal foi inferior a 3 meses (os 

doentes viveram em média mais quatro meses 

após o início da terapêutica). A sobrevivência 

mediana nos doentes com amiloidose foi de 52 

meses e a sobrevivência actuarial foi de 72%, 

62% e 44% após um, dois e seis anos de 

hemodiálise, respectivamente.128 Os autores 

identificaram um aumento da morbilidade 

devida a patologia gastrointestinal 

(hemorragias e diarreia) e a problemas de 
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acesso vascular para diálise.128 Dois estudos 

recentemente publicados, referentes a doentes 

com amiloidose AA secundária a artrite 

reumatóide dependentes de diálise, 

demonstraram uma sobrevivência mediana 

que variou entre 8,5 e 32 meses.129,130 

Gertz e colaboradores, em 1992,131 

publicaram um estudo relativo aos resultados 

de uma grande coorte de doentes com 

amiloidose AL dependentes de diálise. Os 

autores constataram que a sobrevivência 

mediana após o início da diálise foi de 8,2 

meses. A maioria dos doentes morreram 

devido à progressão da amiloidose extra-renal, 

principalmente amiloidose cardíaca, ou devido 

a desnutrição.131 No entanto, a amiloidose 

cardíaca não representa a co-morbilidade 

principal nos doentes com amiloidose AA em 

diálise.   

A diálise peritoneal pode ser utilizada, 

embora a experiência seja mais restrita.132 

Gertz e colaboradores não encontraram 

diferenças na sobrevivência entre hemodiálise 

e diálise peritoneal.131 Na diálise peritoneal, 

contudo, pode surgir agravamento da 

desnutrição por perda de proteínas no efluente 

peritoneal.1 

Transplantação renal 

A transplantação renal em doentes com 

insuficiência renal terminal secundária a 

amiloidose está associada a um risco elevado 

de complicações pós-operatórias. A 

investigação pré-operatória é fundamental 

para uma evolução peri-operatória bem 

sucedida.133 

Existem poucos estudos que avaliem a 

evolução dos doentes com nefropatia amilóide 

submetidos a transplante renal. Após a 

transplantação, os doentes com amiloidose 

têm uma maior morbilidade e uma menor 

sobrevivência do enxerto comparativamente 

aos outros doentes.1 

Um estudo irlandês publicado em 

2007,133 comparou a evolução de 13 doentes 

com insuficiência renal terminal por amiloidose 

AA com um grupo de controlo composto por 

142 doentes sem amiloidose, os doentes de 

ambos os grupos foram submetidos a 

transplante renal cadavérico entre 1985 e 

2001. As taxas de sobrevivência dos doentes 

aos 1 e 5 anos foram, respectivamente, 69% e 

69% no grupo de doentes com amiloidose e 

97% e 87% no grupo de controlo. A 

sobrevivência do enxerto aos 1 e 5 anos foram 

56% e 56% no grupo de doentes com 

amiloidose e 87% e 59% no grupo de controlo. 

A maioria dos doentes morre com 

enxerto funcionante, sendo a sépsis e as 

complicações cardíacas as principais causas de 

morte.133,134 

A recidiva da amiloidose no enxerto 

surge em 10 a 20% dos casos, estabelecendo-

se lentamente, em média 5 anos após o 

transplante, contudo, a disfunção do enxerto 

por recidiva é rara.134 A amiloidose AA pode 

recidivar no rim transplantado, apesar da 

imunossupressão ter efeitos anti-inflamatórios. 

Na amiloidose associada à FMF e à TRAPS a 

recorrência já foi demonstrada.70 

3.9.3. Terapêutica de suporte 

Para além da terapia que visa o controlo 

da doença inflamatório subjacente, também é 

necessário fornecer terapêutica de suporte 

para a perda de função de órgão causada pela 

deposição de amilóide.11 A síndrome nefrótica 

pode ser tratada com restrição de sal e 

utilização cautelosa de diuréticos, aos quais os 

doentes se podem tornar refractários.11 A 

hipotensão ortostática pode ser difícil de 

tratar. A fludrocortisona deve ser utilizada 
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primeiro e por vezes a eritropoietina também 

pode ser útil para o seu tratamento.11 Na 

presença de envolvimento cardíaco deve-se ser 

extremamente cauteloso com a utilização de 

digoxina e antagonistas dos canais de cálcio, 

porque a sua afinidade para a amilóide no 

coração pode aumentar a toxicidade.11 Os 

doentes com bradicardia podem vir a 

necessitar da implantação de um pacemaker.11 

Uma alimentação adequada por via oral ou 

intravenosa é obrigatória em doentes com 

significativa perda de peso, diarreia debilitante, 

problemas de absorção ou pseudo-obstrução 

intestinal.11 

3.9.4. Impacto do tratamento na 

nefropatia 

Após a introdução do tratamento deve-se 

determinar o seu impacto no desenrolar da 

doença. Para tal, a intervalos de tempo pré-

definidos, é recomendada a monitorização da 

proteinúria, da depuração da creatinina, dos 

níveis séricos de SAA (se terapêutica for bem 

sucedida, deve baixar para menos de 10 mg/L). 

A aspiração de gordura abdominal também 

pode ser repetida nessas ocasiões para se ter 

uma ideia da concentração da proteína 

amilóide no tecido.135 A cintigrafia efectuada 

com componente SAP é o método de eleição 

para monitorizar a carga de amilóide (Fig. 11).11 

Embora as diferenças entre os principais 

grupos de investigação sejam pequenas, 

actualmente, os critérios de resposta à 

terapêutica não são padronizados. A 

comparação dos resultados tornar-se-á 

bastante mais acessível se forem criados um 

conjunto de critérios comummente aceites 

para resposta à terapêutica, doença estável ou 

doença progressiva. 11 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10. Linhas de investigação futuras 

A conversão de uma proteína nativa na 

sua variante amiloidogénica pode ser 

bloqueada através da estabilização da proteína 

nativa com um ligando específico.4 Uma das 

amiloidoses mais investigadas com objectivos 

de desenvolvimento de terapêutica é a 

associada à transtirretina (TTR). Estudos in vitro 

demonstraram que a estabilização do 

tetrâmero de TTR com tiroxina inibe a 

formação de fibrilas.136 Estes resultados 

levaram à identificação de numerosas famílias 

estruturalmente distintas de pequenos 

ligandos que estabilizam os tetrâmeros de TTR 

e inibem a formação das fibrilas de amilóide.137 

Contudo, persistem dúvidas acerca do 

comportamento in vivo destas moléculas, 

nomeadamente a especificidade com se ligam 

à TTR e a concentração necessária para saturar 

a proteína em circulação. Em princípio esta 

abordagem pode ser aplicável a outras 

proteínas amiloidogénicas, desde que se 

identifique um ligando estabilizador 

específico.4 

A inibição das proteases que geram os 

fragmentos amiloidogénicos é outra possível 

 

Figura 11. Cintigrafia com componente SAP. A. 
Captação não específica num controlo saudável. 
B. Captação no baço e rim num doente com 
amiloidose AA. Hazenberg BP, van Gameren II, Bijzet J et 

al. 
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abordagem terapêutica. A inibição das 

secretases β e γ na doença de Alzheimer são os 

casos mais bem estudados. À medida que 

outras proteases envolvidas na amiloidogénese 

são identificadas, elas tornar-se-ão alvos para 

inibidores específicos.4 

Todos os compostos que inibam a 

formação do núcleo fibrilar poderão revelar-se 

importantes na prevenção da deposição de 

amilóide e da citotoxicidade dos oligómeros 

solúveis. Péptidos sintéticos que se ligam aos 

péptidos amiloidogénicos e impedem a 

polimerização já foram desenvolvidos138,139 e 

utilizados com sucesso in vitro139 e em ratos 

transgénicos com amiloidose.140 

Uma abordagem inovadora é a 

imunização contra proteínas fibrilares. A 

resposta imune a estas proteínas aumenta a 

clearance dos depósitos de amilóide. Contudo 

esta abordagem apenas parece ser viável na 

doença de Alzheimer, amiloidose AL e doença 

dos priões.4 

3.11. Conclusão 

Uma avaliação sistemática e gradual dos 

doentes com amiloidose AA é necessária para 

controlar a doença. A pesquisa da patologia 

subjacente é fundamental para a orientação 

terapêutica. A nefropatia associa-se a 

complicações adicionais e o seu despiste deve 

ser precoce. Não há ainda demonstração 

inequívoca que os novos fármacos tenham 

interferência a longo prazo no curso da 

nefropatia.  

 

Revista a indexar: Revista Sociedade 
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4. Abreviaturas 

AA: Amiloidose por amilóide A ou amiloidose secundária; AL: Amiloidose de cadeias leves ou 

amiloidose primária; CAPS: Síndromes periódicas associadas à criopirina; CINCA/NOMID: Doença 

inflamatória multissistémica de início neonatal; FCAS: Síndrome familiar auto-inflamatória ao frio; 

FMF: Febre Mediterrânea Familiar; HIDS: Síndrome hiper-IgD; IL-1: Interleucina 1; MWS: Síndrome 

de Muckle-Wells; PCR: Proteína C reactiva; SAA: Proteína sérica amilóide A; SAP: Componente sérico 

amilóide P; TNF: Factor de necrose tumoral; TRAPS: Síndrome periódica associada ao receptor do 

TNF; TTR: Transtirretina. 
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6. Nota final 

Com a elaboração desde trabalho no âmbito da “Dissertação/Projecto/Relatório de Estágio” do 

Mestrado Integrado em Medicina tive a oportunidade de aprender a desenvolver um artigo de 

revisão, assim como constatar a dificuldade por detrás da elaboração de artigos desta natureza. O 

desenvolvimento deste trabalho contribuiu significativamente para a minha formação. Deste modo, 

considero que a “Dissertação/Projecto/Relatório de Estágio” se revela essencial no plano curricular 

do curso de medicina, no sentido de preparar os alunos do 6º ano para o desenvolvimento de artigos 

de índole científica. 


