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O que é a amiloidose?
A amiloidose é uma doença em que ocorrem depósitos
extracelulares de proteínas nativas com folding incorreto e que
conduz a lesões nos órgãos. Embora os vários tipos de
amiloidose tenham em comum a deposição de proteínas com
folding incorreto que se agregam como fibrilhas nos tecidos,
estes diferem na composição de proteínas, envolvimento de
órgãos, implicações prognósticas e, mais importante, no
tratamento. É, portanto, extremamente importante determinar
o tipo de amiloidose do doente, para fornecer o tratamento
adequado.
Existem pelo menos 23 proteínas diferentes associadas à
amiloidose. O tipo mais comum de amiloidose e aquele que está
associado a um mau prognóstico se não for tratado é a
amiloidose AL, que é devida à deposição de cadeias leves de
imunoglobulina clonais produzidas por plasmócitos na medula
óssea.

Existem vários tipos de amiloidose hereditária, a mais
comum das quais é a amiloidose mATTR, uma doença
autossómica dominante que resulta do folding
incorreto da transtirretina mutada, uma proteína
produzida no fígado que contém uma mutação pontual.
Sabe-se que mais de 100 mutações diferentes da
transtirretina causam amiloidose. A transtirretina tipo
selvagem também pode ter folding incorreto e agregarse como fibrilhas amiloides nos tecidos, geralmente no
coração de homens caucasianos idosos, causando
amiloidose wtTTR (também denominada amiloidose
sistémica senil).
Os outros tipos de amiloidose incluemas seguintes. Patologias
inflamatórias crónicas tais como a artrite reumatoide ou infeções
crónicas (tais como bronquiectasia) estão associadas a produção

excessiva da proteína inflamatória, amiloide sérico A (SAA), que
pode ter folding incorreto e originar a amiloidose AA. O folding
incorreto e a deposição de amiloide de péptido natriurético
auricular pode levar a amiloidose AANP localizada na aurícula
esquerda e aumentar o risco de fibrilhação auricular. As outras
proteínas mutadas que causam amiloidose hereditária incluem a
apolipoproteína AI e AII, cistatina C, cadeia Aα do fibrinogénio,
lisozima e gelsolina.
Este panfleto irá concentrar-se sobre o tipo mais comum de
amiloidose, a amiloidose AL (de cadeias leves), com especial
ênfase nos achados cardíacos. Para mais informações sobre a
amiloidose ATTR, consulte o panfleto semelhante da Amyloidosis
Foundation sobre o tema.

O que é a amiloidose AL (de cadeias leves)?
A amiloidose AL é a doença causada por cadeias leves (CL) de
imunoglobulina anormais produzidas por plasmócitos clonais na
medula óssea. As CL anormais posteriormente sofrem folding
incorreto, agregam-se e depositam-se nos tecidos como fibrilhas
amiloides. Faz parte de um espetro de doenças proliferativas de
plasmócitos clonais que inclui mieloma múltiplo, gamopatia
monoclonal de significado indeterminado, macroglobulinemia de
Waldenstrom e doença de cadeias pesadas. O mieloma múltiplo
está associado a um número excessivo de plasmócitos na medula
óssea (30% ou mais) com produção de proteínas de
imunoglobulina. No entanto, apenas cerca de 10-15% dos
doentes com mieloma múltiplo desenvolvem amiloidose AL. Os
doentes com amiloidose AL têm geralmente apenas um modesto
aumento na população de plasmócitos (5-20%) na medula óssea.

Quão comum é a amiloidose AL?
Embora a amiloidose AL seja comumente considerada como uma
doença rara, a sua incidência é semelhante a doenças não

consideradas raras, como a doença de Hodgkin ou leucemia
mieloide crónica. Existem aproximadamente 2000-2500 novos
casos por ano nos Estados Unidos. O aumento da consciência
dos médicos sobre os achados do exame físico associados à
amiloidose e a superior tecnologia atual para reconhecimento de
anormalidades de CL no sangue e urina leva ao diagnóstico de
amiloidose AL numa fase mais precoce.

Como as cadeias leves anormais causam patologia?
Existem vários mecanismos que provavelmente desempenham
um papel nas lesões dos tecidos e os e órgãos causadas por CL
anormais. As proteínas de CL produzidas por plasmócitos clonais
são estruturalmente instáveis e transitam através de uma série
de conformações intermédias (monómeros, dímeros,
oligómeros) e, eventualmente, atingem uma conformação não
nativa que favorece a autoagregação nos tecidos. Vários fatores
têm sido implicados na predisposição para formar fibrilhas
amiloides, incluindo substituições de aminoácidos específicos,
instabilidade termodinâmica e modificações pós-traducionais de
proteínas. A massa de depósitos amiloides limita a capacidade
do tecido para funcionar normalmente. Adicionalmente, a
deposição de proteínas amiloides no espaço extracelular,
incluindo o espaço perivascular em órgãos tais como o coração,
o fígado, o trato gastrointestinal, os rins e os nervos periféricos,
está associada a evidência de lesão por apoptose e stress
oxidativo. A deposição perivascular nas arteríolas está associada
a lesão isquémica com doença oclusiva, mas também é
visualizada mesmo sem estenose limitante de fluxo. Evidência de
estudos de culturas de células, estudos de animais e alterações
clínicas em doentes após quimioterapia sugerem que as cadeias
leves amiloidogénicas circulantes (ainda não depositadas como
fibrilhas) têm um efeito tóxico e causam lesões teciduais diretas.

Que sistemas de órgãos são afetados pela amiloidose
AL?
A amiloidose AL é uma doença sistémica e pode afetar quase
todos os órgãos, incluindo o coração, rins, pulmão, sistema
gastrointestinal (fígado e intestinos), nervos periféricos e
autonómicos e tecidos moles. A presença de envolvimento
cardíaco e insuficiência cardíaca associa-se ao pior prognóstico.
Dados recentes de RM cardíaca sugerem que cerca de 3/4 dos
doentes com amiloidose AL tem envolvimento cardíaco.

Quais são as manifestações comuns da amiloidose AL?
Os doentes apresentam-se mais frequentemente com sinais e
sintomas de doença cardíaca ou renal. A proteinúria é um
achado inicial comum, muitas vezes associada a síndrome
nefrótica e edema grave.
Os sintomas de insuficiência cardíaca, tais como dispneia de
esforço ou em repouso e ortopneia, são também comuns. Estes
podem ser acompanhados por sinais de insuficiência cardíaca
direita, tais como edema periférico.
O doente pode queixar-se de desconforto ou dor torácica, tanto
típica e atípica de angina. Isto pode estar relacionado com a
diminuição da reserva de fluxo miocárdico associada a
envolvimento da pequena vasculatura, mesmo na ausência de
estenose coronária epicárdica oclusiva significativa. Níveis
elevados de troponina são comuns, sugerindo necrose de
miócitos. Embora a causa direta da necrose não seja conhecida,
a toxicidade direta pelas proteínas amiloides nos miócitos ou
isquemia de pequenos vasos podem desempenhar um papel.
Um doente pode apresentar-se com diferentes tipos de
arritmias. A fibrilhação auricular é comum. A morte súbita ocorre
em doentes com amiloidose AL ou qualquer amiloidose cardíaca
suspeita de ser causada por dissociação eletromecânica ou
arritmias ventriculares. As tonturas e síncope são manifestações

comuns e podem ser causadas tanto por arritmias ou por
neuropatia autonómica.
Menos de 5% dos doentes com amiloidose de cadeias leves
envolvendo o coração têm envolvimento cardíaco isolado e é a
presença de sintomas não cardíacos associados que irá apontar
para uma doença sistémica, em vez de uma patologia puramente
cardíaca. As manifestações sistémicas incluem perda de peso,
formação fácil de equimoses, unhas quebradiças e de
crescimento lento e púrpura periorbital. Uma mudança subtil na
voz, como rouquidão, pode ocorrer e estar relacionada com o
envolvimento das cordas vocais. A macroglossia ou alargamento
e endurecimento da língua resulta do envolvimento dos tecidos
moles que ocorre apenas na amiloidose AL. Em casos avançados,
pode interferir com a deglutição, alimentação ou respiração. O
envolvimento de tecidos moles inclui também gânglios linfáticos,
glândulas salivares, que se pode apresentar como tumefação
submandibular, síndrome do túnel cárpico, distrofia ungueal e
artropatia amiloide.
As manifestações gastrointestinais incluem desconforto no
quadrante superior direito, quer pela congestão hepática passiva
crónica ou infiltração amiloide hepática (muitas vezes maciça). A
diminuição ou aumento da motilidade intestinal pode ocorrer
com a neuropatia autonómica.

Os nervos periféricos são frequentemente afetados e os doentes
podem apresentar-se com parestesias dos nervos sensitivos
periféricos e, ocasionalmente, com neuropatia motora. Os sinais
de neuropatia autonómica incluem: tonturas e síncope devido a
hipotensão ortostática, atonia gástrica, diarreia ou obstipação, e
impotência. Ocasionalmente, um doente previamente
hipertenso sob vários medicamentos anti-hipertensivos pode
descrever resolução espontânea da hipertensão à apresentação.

A presença de anomalias em dois ou mais sistemas de órgãos
muitas vezes leva o médico a considerar o diagnóstico de
amiloidose.
Ponto-Chave Resumo 1: É essencial que num doente
apresentando sinais e sintomas de insuficiência cardíaca sejam
investigadas manifestações sistémicas concomitantes que
fornecerão pistas sobre a presença de amiloidose AL. Em
particular, antecedentes de síndrome do túnel cárpico ou
cirurgia para a mesma, hipotensão ortostática ou tonturas,
menor necessidade de medicamentos anti-hipertensivos,
rouquidão ou mudança na voz, aumento da língua e alterações
cutâneas devem alertar o médico para excluir amiloidose AL.

Quais são os achados do exame físico e cardíaco
pertinentes na amiloidose AL?
Os sinais de insuficiência cardíaca incluem distensão venosa
jugular, edema periférico, ascite, fervores pulmonares e sinais de
derrame pleural. Um galope S3 ventricular direito pode ser
auscultado, sugerindo disfunção ventricular direita. Devido à
infiltração e disfunção auriculares, é raro ouvir um quarto som
cardíaco. A pressão arterial é geralmente baixa e a hipotensão
ortostática é comum.
Hepatomegalia é comum e, devido a infiltração de amiloide, o
fígado pode estar duro mas não doloroso, em contraste com um
fígado firme e doloroso quando causado por congestão passiva
crónica. Como descrito anteriormente, o alargamento da língua,
tumefação submandibular e distrofia das unhas podem ser
observados em alguns doentes.
O indício mais importante para o diagnóstico de amiloidose
cardíaca é talvez a constatação combinada de baixa voltagem no
eletrocardiograma (definida como <5 mm de altura em todas as
derivações dos membros, Figura 1) no contexto de
espessamento ventricular esquerdo no ecocardiograma. É

essencial que os achados de espessamento ventricular esquerdo
e disfunção diastólica no ecocardiograma, especialmente com
derrame pericárdico e pleural concomitantes, sejam
emparelhados com a avaliação do eletrocardiograma para
determinar se o espessamento é devido a hipertrofia ventricular
esquerda (por exemplo, devido a doença cardíaca hipertensiva
ou cardiomiopatia hipertrófica, associada ao aumento da
voltagem no ECG) ou devido a infiltração miocárdica (tal como
na amiloidose, com baixa voltagem no ECG). Esta ação única
levará ao diagnóstico precoce de amiloidose.

Figura 1. Eletrocardiograma típico de um doente com amiloidose
e com envolvimento cardíaco demonstrando baixa voltagens nas
derivações dos membros e padrão de pseudoenfarte.

Figura 2. Achados ecocardiográficos típicos demonstrando
espessamento do ventrículo esquerdo e das válvulas, dilatação
auricular e presença de derrame pericárdico.
Os achados ecocardiográficos incluem espessamento ventricular,
cavidade de pequenas dimensões, disfunção diastólica (ou seja,
restrição do enchimento) significativa ou avançada e função
sistólica muitas vezes preservada ou hiperdinâmica (embora a
fração de ejeção ventricular esquerda possa estar alterada em
casos mais avançados). A aparência do miocárdio granular
hiperrefletivo na ecocardiografia previamente descrita muitas
vezes não é útil porque é muito subjetiva e por serem
comumente observadas características semelhantes com o
advento da imagem harmónica no ecocardiograma. Os folhetos
valvulares, as aurículas e o septo auricular podem parecer mais
espessos devido à infiltração amiloide. Outras pistas
concomitantes importantes normalmente não associadas a
doença cardíaca hipertensiva, mas comuns na amiloidose de
cadeias leves, incluem a presença de derrame pericárdico e
pleural.
A ressonância magnética demonstra achados estruturais
semelhantes à ecocardiografia. Além disso, a presença de
infiltração amiloide cardíaca é demonstrada pelo realce do
miocárdio (bem como das aurículas e válvulas) após injeção de
gadolínio (realce tardio com gadolínio) (Figura 3). O gadolínio é
um meio de contraste extracelular que atinge um elevado

volume de distribuição nas regiões do miocárdio onde os
miócitos são substituídos ou deslocados por infiltrados, fibrose
ou inflamação. O padrão de realce de sinal é muitas vezes difuso,
variando entre subendocárdico e transmural. Exclusivo da
amiloidose cardíaca versus outras cardiomiopatias, o “ponto
nulo” (ou o tempo de inversão necessário para suprimir o sinal)
do miocárdio está muito próximo ou pode até preceder o da
área sanguínea, significando um elevado volume de distribuição
do gadolínio no miocárdio. Demonstrou-se que a presença e o
padrão de realce tardio com gadolínio na RM têm alta
sensibilidade e especificidade no diagnóstico de envolvimento
cardíaco na amiloidose de CL com biópsia miocárdica como
padrão de excelência.

Figura 3. Imagens de RM após administração de gadolínio
mostrando realce tardio com gadolínio (RTG) nos doentes com
amiloidose de cadeias leves e envolvimento cardíaco (A-F). Os
doentes com amiloidose AL sem envolvimento cardíaco não têm
realce miocárdico (G-L). Reproduzido com autorização de
Migrino RQ, et al. BMC Med Phys. 2009.

As análises sanguíneas podem mostrar níveis elevados de
troponina como resultado de necrose dos miócitos. Podem
existir níveis elevados de péptido natriurético cerebral (BNP) ou
de pró-hormona N-terminal do BNP (NT-pro BNP). Ambas as
alterações foram associadas a prognóstico adverso. O
envolvimento hepático pode originar níveis elevados de
aspartato e alanina transaminases. A fosfatase alcalina pode
aumentar com o envolvimento hepático e ósseo. O
envolvimento renal pode apresentar níveis elevados de
creatinina e redução da taxa de filtração glomerular. A anemia
pode ser causada por disfunção renal ou pela presença
concomitante de mieloma múltiplo.
Ponto-Chave Resumo 2: Um doente com sintomas ou sinais de
insuficiência cardíaca, alterações ecocardiográficas de
espessamento do ventrículo esquerdo, disfunção diastólica,
hipertrofia auricular e derrame pericárdico em conjunção com a
baixa voltagem no eletrocardiograma deve realizar mais exames
de diagnóstico definitivos para a amiloidose cardíaca.

Quais são os exames de diagnóstico definitivos para a
amiloidose AL?
Existem vários exames que são fundamentais para diagnosticar
amiloidose AL. Em primeiro lugar, é necessária uma biópsia de
tecido positiva para depósitos amiloides com coloração de
vermelho do Congo, com a confirmação da presença de
depósitos de CL kappa ou lambda por imunohistoquímica ou
espectrometria de massa. Em segundo lugar, a presença da
produção de cadeias leves monoclonais na medula óssea
confirma a natureza sistémica da amiloidose AL. Os exames
exigidos são a biópsia da medula óssea, as eletroforeses por
imunofixação sérica e urinária, e a medição das cadeias leves
livres séricas.

O diagnóstico pode ser obtido a partir do tecido de qualquer
órgão afetado. A biópsia aspirativa de gordura abdominal é
muitas vezes a primeira técnica a ser realizada porque é
relativamente não invasiva e é positiva em >70% dos doentes
com amiloidose AL. Se for negativa, o próximo passo é a análise
de uma amostra de tecido suspeito tal como a biópsia renal ou
endomiocárdica, associada a algum (embora baixo) grau de risco
mas com quase 100% de probabilidade de ser positiva.
A biópsia na amiloidose apresenta habitualmente birrefringência
verde-maçã com coloração de vermelho do Congo sob um
microscópio de luz polarizada (Figura 4). Uma coloração mais
específica para a amiloide é o azul de Alcian. A microscopia
eletrónica irá demonstrar presença de fibrilhas extracelulares sem
ramificação, com um diâmetro de 7,5-10 nM, dispostas em
lâminas. Estas técnicas irão detetar amiloide, mas não irão
identificar o tipo de proteína que compõe o depósito. É
importante que o anatomopatologista realize a análise
imunohistoquímica (imunofluorescência e/ou microscopia
imunoeletrónica) para determinar se o depósito de proteínas
amiloides é composto por CL kappa ou lambda. Se a composição
das proteínas amiloides não indicar CL e se não existir evidência
que confirme o aumento monoclonal das CL séricas ou urinárias,
devem ser considerados testes genéticos para excluir outros tipos
de amiloide tais como as amiloidoses ATTR ou familiares raras.

Figura 4. RM cardíaca mostrando realce tardio subendocárdico
difuso com gadolínio no ventrículo esquerdo e realce difuso no
ventrículo direito. B. Autópsia cardíaca mostrando paredes
espessas. C. Coloração de hematoxilina-eosina mostrando
depósitos amiloides no espaço intersticial. D. Coloração de

vermelho do Congo apresentando depósitos amiloides
intersticiais e perivasculares. Reproduzido com autorização de
Migrino RQ, et al. BMC Medical Physics 2009.
Além de uma biópsia de tecido positiva, deve existir evidência
que confirme excesso de produção clonal do mesmo tipo de
cadeias leves de imunoglobulinas. As eletroforeses por
imunofixação sérica e urinária – que são exames mais sensíveis
do que a eletroforese das proteínas – devem ser realizadas. O
ensaio de cadeias leves livres séricas é um exame simples,
sensível e quantitativo que deteta grandes quantidades de CL
presumivelmente monoclonais. Na maioria dos casos de
amiloidose AL, os níveis séricos das CL livres kappa e lambda são
elevados. A carga das cadeias leves livres séricas é um dos
fatores prognósticos mais importantes nesta doença. Como a
disfunção renal aumenta os níveis das CL kappa e lambda, é
importante examinar a relação kappa/lambda, além dos valores
absolutos, para determinar a presença de plasmócitos com
produção clonal de CL. Uma relação <0,26 sugere fortemente
plasmócitos que produzem CL livres lambda e uma relação >1,65
sugere CL clonais kappa.
Finalmente, a biópsia da medula óssea é importante para
identificar um aumento do número de plasmócitos e para
determinar a produção clonal das CL kappa ou lambda por
plasmócitos, utilizando coloração de imunoperoxidase.
Ponto-Chave Resumo 3: O ensaio de CL livres séricas é um
exame inicial sensível e simples realizado em casos de suspeita
de amiloidose AL. Este deve ser habitualmente indicado no
contexto clínico adequado (insuficiência cardíaca, espessamento
do ventrículo esquerdo e baixa voltagem no eletrocardiograma).
A biópsia de gordura subcutânea abdominal é um procedimento
simples para o exame histológico inicial da amiloide. Além das
colorações de vermelho do Congo e azul de Alcian, deve-se
considerar a microscopia eletrónica e a análise
imunohistoquímica para aumentar a sensibilidade, bem como
para determinar se CL de imunoglobulinas compõem o depósito

amiloide. Se não existir outra fonte de tecido acessível que
confirme amiloidose, pode considerar-se a biópsia
endomiocárdica.

Como se trata a amiloidose AL?
O tratamento definitivo para a amiloidose AL é a remoção dos
plasmócitos que produzem as cadeias leves de imunoglobulina. A
eliminação das cadeias leves circulantes está associada a
melhora clínica e sobrevida prolongada. A quimioterapia
(melfalano) em alta dose pode ser oferecida, seguida de
transplante autólogo de células estaminais (MAD/TACE) para
substituir as células da medula óssea. No entanto, os doentes
com envolvimento cardíaco avançado ou envolvimento
significativo de múltiplos órgãos estão muitas vezes demasiado
doentes para este tratamento agressivo. Existem várias opções
farmacológicas orais e endovenosas menos agressivas
disponíveis e em ensaios clínicos nos centros de amiloidose. Os
vários regimes de quimioterapia podem incluir melfalano,
dexametasona/prednisona, talidomida ou ciclofosfamida,
lenalidomida, Velcade, ou agentes mais recentes.
É oferecido tratamento de suporte para sinais e sintomas de
insuficiência cardíaca. Os diuréticos são usados para tratar a
sobrecarga hídrica. A toracocentese e a paracentese podem ser
necessárias no derrame pleural e ascite significativos. O
tratamento médico da insuficiência cardíaca é muitas vezes
difícil nestes doentes devido à pressão sanguínea limítrofe e
hipotensão ortostática. Assim, os regimes convencionais para a
insuficiência cardíaca, tais como bloqueadores beta, inibidores
da enzima de conversão da angiotensina, bloqueadores dos
receptores da angiotensina e bloqueadores de aldosterona,
podem ser utilizados, mas com cuidado. Em casos avançados, os
agentes inotrópicos são utilizados para manter um débito
cardíaco adequado. A digoxina liga-se avidamente às fibrilhas

amiloides do miocárdio, aumentando assim o risco de
toxicidade.
Dado que as arritmias ventriculares são comuns na amiloidose,
pode ser considerado um cardioversor desfibrilhador
implantável (CDI) com ou sem estimulação biventricular. Não
existem orientações específicas sobre o tratamento com CDI
para a amiloidose de cadeias leves e a prática clínica utiliza
atualmente as orientações para a cardiomiopatia não isquémica.
Também não é claro se a implantação do CDI de rotina aumenta
a sobrevida na amiloidose de CL, especialmente dado que uma
das causas de morte pode ser dissociação eletromecânica, que
não se espera ser tratada pelo CDI.
Devido ao aumento do risco de tromboembolismo na amiloidose
de CL, a terapêutica anticoagulante é fortemente recomendada
em doentes com fibrilhação auricular e alguns especialistas
recomendam considerar anticoagulação de rotina em doentes
em ritmo sinusal com alto risco de formação de trombos, como
indivíduos com má função auricular no ecocardiograma
transtorácico ou transesofágico.
Em casos avançados, o transplante cardíaco é uma opção,
especialmente se a função dos outros órgãos é boa e o doente
seja de resto elegível para MAD/TACE, um tratamento que
proporciona benefício sustentado. Em centros especializados,
têm surgido dados encorajadores de sobrevida em doentes com
amiloidose de CL submetidos a transplante cardíaco (incluindo
transplante de dadores alargado utilizando corações de dadores
não ideais para transplante tradicional), seguido de
quimioterapia 6 a 12 meses mais tarde, para abolir a produção
plasmocitária de cadeias leves amiloidogénicas.
Ponto-Chave Resumo 4: Como o tratamento da amiloidose de CL
é diferente do de outras formas de amiloidose, é importante
determinar a natureza da proteína dos depósitos amiloides. A
quimioterapia para erradicar a discrasia de plasmócitos constitui
a base do tratamento da amiloidose AL. O MAD/TACE é muitas

vezes considerado primeiro se o doente estiver bem o suficiente
para passar por um tratamento agressivo. No entanto, muitas
outras opções estão já disponíveis, ou em ensaios clínicos, com
resultados promissores.

Qual é o prognóstico dos doentes com amiloidose AL?
O prognóstico de um doente com amiloidose AL melhorou
dramaticamente relativamente ao de 20 anos atrás, quando a
sobrevida era de 1-2 anos ou pior se o doente tivesse
envolvimento cardíaco. Os estudos têm demonstrado que a
eliminação de CL circulantes por MAD/TACE está associada a
sobrevida a longo prazo e, em alguns casos, a cura aparente.
Quando não é atingida a erradicação completa das CL clonais por
MAD/TACE, observa-se ainda benefício a longo prazo com o
tratamento. Muitos dos tratamentos menos agressivos como
terapêutica de primeira ou segunda linha proporcionam
benefícios alargados aos doentes. Atualmente, os médicos que
utilizam as terapêuticas principais e de suporte estão a alterar as
perspetivas para a amiloidose AL, no sentido de um tratamento
para uma doença crónica.
Ponto-Chave Resumo 5: À luz da implicação prognóstica adversa
da amiloidose de LC, especialmente se não for tratada, é
essencial que os médicos mantenham um alto nível de suspeita
para a doença em doentes com síndrome clínica semelhante.
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