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O artigo publicado por Merlini et al, na revista Neurology and Therapy, em feve reiro de 
2020, apresenta os seguintes itens de relevância:1
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Nenhuma morte ocorreu durante 
a fase de extensão de 12 meses 
para os pacientes V30M*, assim 
como para a população não-V30M* 
durante o estudo inicial com 12 
meses de duração.

Com VYNDAQEL® (tafamidis 
meglumina) o total de sobrevida 
desde o início da doença é de 11 
a 14 anos, superior à evolução 
natural da doença.
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INTRODUÇÃO

ção no gene da transtirretina (TTR), que a 

tecidos sob a forma de substância amiloide. 
Os tecidos e órgãos atingidos são principal-
mente o sistema nervoso periférico, cora-

o óbito, em média, em dez anos.2

A progressão e a sobrevida dependem da 

da -
neuropa -
da média estimada de 7 a 17 anos, sendo a 
diferença ligada à idade de início e origem 

origem portuguesa). Para os casos de pa-

a sobrevida varia de 4 a 13 anos, depen dendo 
da muta ção e da apresentação feno típica, 
sendo mais grave para mutações associa-

3 
(sobrevida 2,5 anos a partir do diagnóstico).1,4

Usado desde os anos 1990 para tratamen-

-

evolução da doença. Porém o prognóstico 
e a sobrevida após o transplante depen-
dem da idade de início, da mutação e do 
fenó tipo (apresentação clínica). De acordo 
com a expe riência de 20 anos acumulada 
nos regis tros da World Transplant Reg-
istry (com sede na Suécia), a sobrevida de 

mente, 55%, sendo mais de 80% para os ca-
com 

poli neuropatia. Os problemas rela cionados 

órgãos; imunossupressão continuada; pro-
gressão da doença atingindo, principal-

sistema nervoso central (produção local de 
5

3 4Esse estudo representa a 
primeira avaliação do efeito do 
VYNDAQEL® na mortalidade de 
pacientes com ATTR, tanto com 
a mutação V30M*, mais comum, 
como não-V30M*, usando dados 
dos ensaios  clínicos com até 8,5 
anos de tratamento.

VYNDAQEL®

reduzir a progressão da polineuropatia 
na Amiloidose Hereditária Ligada à 
Transtirretina (hATTR) nos estudos 
clínicos realizados anteriormente, 
mas pouco se sabia sobre o 
impacto na mortalidade até a 
publicação deste estudo.
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O ® é um estabilizador sele tivo da 
pa, 

dos Unidos, no Brasil, no Japão, no Cana

6

Os estudos clínicos pivotais originais e suas 
-

de ® em reduzir a progressão da 
neuropatia, no aumento da qualidade de vida 

7-10 

et al 
® e do 

-
vamente à evolução natural, em pacientes com 

o ® foi associado com uma redu-
4

Recentemente, um estudo clínico origi-
-

tia de ® em 
redu zir a mortalidade.11

O ESTUDO ATUAL1

Esse estudo é o primeiro a avaliar o efeito 
de ® (tafamidis meglumina) na 

-

estudos clínicos cita dos anteriormente, por 
um período de obser vação de até 8,5 anos.

nesses ensaios como parte das medidas de 
segurança durante todo o período do estudo 
e por até 30 dias após a saída do paciente.

do tempo até à morte para a totalidade da 
população desses estudos, a qual usou, 
pelo menos, uma dose de ®, com 
data de corte em 3 de janeiro de 2017. Hou-

A população de pacientes com a muta-
® foi ainda 

-
cebo-tafamidis, ou seja, aqueles que usaram 

® desde o ensaio clínico original 
e permaneceram em uso, após passarem 
aos estudos de extensão, e aquela popula-
ção que usou placebo no ensaio original 
e migrou para ®, após iniciar os 
estudos de extensão.

-
ses indivíduos usaram ® tanto no 
estu do original quanto em suas extensões, 
pois tratou-se de um estudo open-label.

Foi calculada a porcentagem de pacientes 
vivos ano a ano, após a primeira dose de 
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®. Os pacientes que completa-
ram o estudo ou descontinuaram-no foram 
censurados no último contato; os que per-
maneceram foram censurados na data de 
corte em 3 de janeiro de 2017. As mortes 
registradas incluíram aquelas após trans-

Com relação aos pacientes que descontinua-
ram precocemente e estavam no braço pla-
cebo do ensaio original, estes foram incluí-
dos na população placebo-tafamidis; os que 
foram randomizados para ® e 
descontinuaram precocemente foram in-
cluídos no grupo tafamidis-tafamidis.

O tempo médio acumulado de exposição 
ao ® para as três populações 
foi de: 4,8 anos para os pacientes tafa-

para

baseline, a população de pacientes não-
-

cientes com mais idade, maior 
tempo e gravidade de doença.

Um total de 68 pacientes des-
continuou o estudo. A maior 
causa para descontinuação 

descontinuaram por trans-
plante cardíaco (1) e combina-

Nesses ensaios clínicos, a presença do 

não foi usada como critério de exclusão. A 
descontinuação ocorria quando os pacien-

não pode ser considerado tera pia de resgate, 
standard of care.

As mortes ocorridas durante o estudo pivo-
tal de 18 meses, no total de quatro, foram 

-
ponamento cardíaco após a inserção de 
marca-passo (1).

de exten são de 12 meses para os pacien-

12 meses de duração.

Durante o estudo de extensão que se se-
guiu, até à data de corte, sete outras mor-

4). -
nada ao tratamento.

reve lou uma porcentagem de 
pacientes vivos por inter-
valo de até nove anos, com 

de 95% para a população de 

(53,1-96,4) para a subpopula-

“NENHUMA 
MORTE OCORREU 
DURANTE A FASE 
DE EXTENSÃO DE 
12 MESES PARA 
OS PACIENTES 

V30M*[...]”



6

dessas duas subpopulações, mas essa dife-
rença não foi considerada estatisticamente 

a porcentagem de pacientes vivos em até 

Se considerarmos que o tempo médio de 
sobrevida sem tratamento para os pacien-

anos e que os pacientes, ao ingressarem 

de três a cinco anos de doença e permane-
ceram vivos tratados com ®, de 
75% a 85%, em oito a nove anos, o total de 
sobrevida desde o início da doença é de 11 
a 14 anos, superior à evolução natural.

Algumas limitações desse estudo co-
mentado:
1. Morte relatada apenas para paciente 

durante o estudo e até 30 dias após;
2. Estudos com populações pequenas 

3. Falta de grupo controle placebo para o 

4. standard of care durante 
o tempo decorrido dos estudos, o que 
afeta a mortalidade e a sobrevida.

COMENTÁRIO FINAL

nos estudos anteriores e nas publicações 
-

da neuropatia, além da qualidade de vida 
-

dência de benefício com relação à sobre-
vida, com o uso de ® (tafami-
dis meglumina).4,6,7,9,11

precoce de tratamento com ®, 
-

ção com pouca gravidade de neuropatia, 
desde a fase inicial do tratamento, condi-

precoces do tratamento com ® 
deverão se refle tir, também, na sobrevida 

12 

*As variantes relatadas na literatura mais antiga podem usar a nomenclatura histórica. Recentemente, 
houve uma atualização na nomenclatura relacionada ao gene da TTR, incluindo os 20 aminoácidos que 

assim como a mutação Val122Ile passa a ser nomeada de Val142Ile, correspondendo, portanto, às mes-
mas variantes.3
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