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A amiloidose é uma doença sistêmica 
decorrente da desestabilização da 
transtirretina (TTR), resultando em um 
enovelamento incorreto das proteínas que 
vão se depositando em diversas partes do 
organismo.3,4

Dependendo do órgão mais atingido pelo 
acúmulo da substância amiloide, podem 
ocorrer diferentes manifestações, como 
a amiloidose cardíaca3, quando o coração 
é mais afetado, ou polineuropatia3, quando 
o sistema nervoso periférico é impactado. 

Esses dois tipos de amiloidose são conhecidos 
como Amiloidose Cardíaca Associada à 
transtirretina (ATTR-CM) e Polineuropatia 
Amiloidótica Familiar associada à transtirretina 
(ATTR-PN), também conhecida como PAF.3

A amiloidose associada à TTR (ATTR) 
é subdiagnosticada ou, com frequência, 
diagnosticada como outra condição; 
portanto, um alto índice de suspeita 
clínica é importante para o diagnóstico 
definitivo dessa doença fatal 
e progressiva.5-8

Os pacientes podem apresentar sintomas 
de insuficiência cardíaca e também ter outras 
manifestações, como fibrilação atrial, síndrome 
do túnel do carpo bilateral ou neuropatia 
periférica.3,5

Uma vez diagnosticados com ATTR-CM, os 
pacientes não tratados têm uma sobrevida 
mediana de cerca de 2 a 3,5 anos, enquanto 
os pacientes com ATTR-PN têm uma sobrevida 
média aproximada de 10 anos, após o 
aparecimento dos sintomas iniciais.5,20

A PAF é uma doença, hereditária, 
progressiva, irreversível e 

potencialmente fatal.20,28 Ela atinge 
o sistema nervoso autonômico 

e periférico, resultando na 
neurodegeneração e no declínio das 

funções neurológicas.29,30

A mutação mais comum é a substituição da valina pela 
metionina na posição 30, conhecida como Val30Met.30

Durante os primeiros anos de manifestação da doença, 
sintomas autonômicos, motores e sensoriais 

são moderados e com impactos limitados nas 
atividades do dia a dia.31 Conforme a doença progride, 

os sintomas se agravam e afetam a qualidade de vida.31 
Perda motora gradual32, diarreia e incontinência fecal 

severa, que podem levar a desnutrição33, abrindo 
caminho para infecções31,34, e ser algumas das 

consequências da progressão da doença, que, sem o 
tratamento adequado, pode levar à morte.31,34

A ATTR resulta da deposição da transtirretina 
mutada (ATTRm) - como ocorre na polineuropatia 
amiloidótica familiar (PAF ou ATTR-PN) ou na 
amiloidose cardíaca hereditária por transtirretina 
(hATTR-CM). Pode, também, ser decorrente do 
depósito da TTR selvagem (wtATTR-CM), ou 
seja, não hereditária, como ocorre na amiloidose 
cardíaca selvagem ou senil.35

O diagnóstico pode ser feito com imagens 
nucleares não invasivas quando não há 
evidências de uma proteína monoclonal. 
Formação de fibrila amiloide resulta de uma 
mutação desestabilizadora na amiloidose 
hereditária (hATTR) ou de um processo ligado ao 
envelhecimento na amiloidose de tipo selvagem 
(wtATTR). Estudos recentes sugeriram que de 10% 
a 15% dos idosos com Insuficiência cardíaca 
podem ter a wtATTR não reconhecida.36 

A ATTR-CM é comumente uma doença 
grave e progressiva,37 cujo sintoma mais 
comum é a insuficiência cardíaca, sendo a 
hipertrofia miocárdica uma característica 
marcante, levando à rigidez ventricular e à 
disfunção diastólica do ventrículo esquerdo.
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