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RESUMO  
 

Objetivos: considerar as etapas de desenvolvimento 

do conhecimento sobre a Polineuropatia amiloidótica 

familiar de Corino Andrade, atualmente conhecida 

como Amiloidose familiar por transtirretina (TTR) 

TTR Val30Met  – AFTTTRVal30Met;  registrar os 

primórdios e os princípios fundamentais  do Centro 

de Estudos de Paramiloidose Antonio Rodrigues de 

Mello (CEPARM) de atendimento aos sofredores de 

doença de herança autossômica dominante sistêmica 

e com polineuropatia de predomínio sensitivo-

motora-autonômica; rever aspectos atuais sobre a 

doença, etiológicos, epidemiológicos, clínicos, 

diagnósticos e terapêuticos.  Método: Revisão 

narrativa sobre a AFTTTRVal30Met  baseada em: 

documentos da época da fundação do CEPARM e de 

seis casos iniciais (além de outros 23 arrolados pelo 

Centro Português); artigos recentes. Resultados: Três 

momentos básicos são registrados no 

desenvolvimento do conhecimento sobre os doentes: 

1-o inicial, clínico-patológico (1939-52); 2-da 

abordagem multiprofissional (1952-80); 3-de melhor 

conhecimento da sua fisiopatogenia e tentativa de 

debelá-la ou abrandá-la, aí mencionadas as revelações 

genômicas e o papel da TTR mutante (TTRm) (1980-

91); 4-a partir do transplante hepático e evolução do 

conhecimento sobre a TTRm (1991-).  A criação do 

CEPARM surgiu na confluência dos momentos dois e 

três: necessidade de contemplar o atendimento 

integral aos sofredores da doença ultrapassando a 

etapa diagnóstica, e início da definição da pré-

albumina anômala (TTRm). Conclusão: a abordagem 

multidisciplinar continua a ser a meta de atendimento 

aos pacientes com PAF, além das iniciativas ao 

aprimoramento terapêutico, diagnóstico e profilático 

da doença, dependentes da aliança com áreas de 

pesquisa das ciências biológicas.  

Palavras chave: amiloidose familiar por TTR, 

polineuropatia amiloidótica familar, amiloidose, 

transtirretina, genética, bioquímica, aconselhamento 

genético, cardiologia, gastroenterologia, 

oftalmologia, fisioterapia. 

 

SUMMARY 

  

Objective: to consider the development stages of the 

knowledge about the Familial amyloid neuropathy of 

Corino Andrade, currently known as Familial 

transthyretin (TTR) amyloidosis TTR Val30Met – 

FTATTR Val30Met; to register the beginnings and the 

basic principles of the Center of Studies of 

Paramyloidosis Antonio Rodrigues de Mello 

(CEPARM) of the  disease sufferers consultations:  

systemic disease, autosomal dominant inheritance, 

sensorial-motor and autonomic polyneuropathy; to 

review the current state of knowledge on the illness, 

etiologic, clinical, epidemiologic, diagnostic and 

therapeutic. Method: Narrative review about 

FTAVal30Met  based on: documents at the time of 

CEPARM foundation and the initial cases (beyond 24 

others enrolled by the Portuguese Center); recent 

articles. Results: in the development of the 

knowledge on the mentioned patients: 1-initial, 

medical-pathological one (1939-52); 2-of 

multiprofessional approach (1952-80); 3 of better 

knowledge of its physiopathogeny and attempt to 

reduce or eradicate  it, the genomics revelations and 

the paper of the mutant TTR (TTRm) (1980-91); 4-

from the first liver transplant and the increasing 

knowledge about the TTRm (1991-). The creation of 

the CEPARM appeared in the confluence of moments 

two and three: necessity to contemplate the integrated 

management of the patients exceeding the diagnostic 

stage, and the beginning of the definition of the 

anomalous pre-albumin (TTRm). Conclusion: the 

patients’ multidisciplinary approach continues to be 

the main goal of their management, besides the 

initiatives to improve therapeutic,  diagnostic and 

prophylactics goals, based on the alliance between 

basic and clinical sciences.  

Key words - Familial amyloid neuropathy, Familial 

transthyretin amyloidosis Val30Met, amyloidosis, 

transtyretine, genetics, biochemistry, genetic 

counseling, cardiology, gastroenterology, 

ophthalmology, physiotherapy  
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Introdução 
A “Amiloidose generalizada, atípica, 

familiar, com especial envolvimento dos nervos 

periféricos”  (1952)1 ou “Polineuropatia Amiloidótica 

Familiar”14 (PAF) (1958), atualmente,  Amiloidose 

familiar por transtirretina TTR Val30Met  

(AMFTTTRVal30Met) é uma doença autossômica 

dominante causada por uma forma mutante da TTR 

(TTRm) de início na fase adulta, sistêmica e 

consumptiva  que tem como característica principal a 

polineuropatia sensitivo-motora-autonômica, 

usualmente fatal em 10-15 anos. Há heterogeneidade 

clínica da doença relacionada à diversidade de 

penetrância genética e idade de início dos sintomas. 

A TTRm mais comum em Portugal, Suécia, Japão e 

Brasil é pela TTR  Val30Met 4 15 19. As 

comemorações dos 100 anos de nascimento do mestre  

Antonio Rodrigues de Mello (11.01.2011-

08.07.1988) ensejaram a oportunidade de rever o seu 

trabalho sobre a PAF, os fundamentos atualizados 

sobre a doença e os princípios do Centro de Estudos 

de Paramiloidose Antonio Rodrigues de Mello 

(CEPARM)  fundado pela autora deste artigo 8. Isso 

se fez sob a forma de uma Jornada realizada no dia 

28.04.2011 que incluía uma palestra sobre a 

AFTTTRVal30Met , dentre outras, desdobrada no 

presente artigo. Essa tarefa se tornou relevante, tendo 

em vista a obra do mestre, o sofrimento dos 

pacientes, a saga migratória e gloriosa do povo 

português que está muito vinculada à doença e às 

aquisições crescentes de conhecimentos clínico-

patológicos, bioquímicos, genéticos e terapêuticos. 

 

Amiloidose familiar por TTR  com 

mutação Val30Met 
A AFTTTRVal30Met  foi identificada e descrita 

pela primeira vez por Mário Corino da Costa 

Andrade (10.06.1906-16.06.2005), grande 

neurologista português, descrita pela sua obra muito 

referida A peculiar form of peripheral neuropathy: 

familiar atypical generalized amyloidosis with 

special involvement of the peripheral nerves, 1952 1  

9. Quatro períodos ao longo da sua investigação 

podem ser discriminados, segundo Luis12: 1-“período 

de incubação”, entre 1939 (data das primeiras 

observações de doentes na Póvoa de Varzim e em 

Vila do Conde) e 1952 data da descrição “princeps” 

da PAF; 2- período de estado, 1952-1980; 3-explosão 

do conhecimento científico da doença em bases 

bioquímicas e de biologia molecular, 1980-1991; 4-

início da terapêutica etiológica mais eficaz pelo 

transplante hepático, 1991. A PAF já passou também 

pela designação Amiloidose familiar do tipo I, 

portuguesa, sueca e japonesa. Hoje, a tendência é 

denominá-la de Neuropatia amilóide por TTR, 

melhor ainda pela sua natureza multissistêmica e 

pelos avanços da genética molecular e da bioquímica, 

de AFTTTRVal30Met 10 11 19.  

 

Origens  
Desde a descrição inicial de Corino de 

Andrade do foco da doença na Póvoa de Varzim e 

Vila do Conde, outros focos foram se configurando, 

em Portugal e em muitos outros países. O líder da 

investigação foi homenageado pela autora na ocasião 

de seu falecimento 9. Portugal, Japão e Suécia são as 

três áreas principais de prevalência da AFTTTRVal30Met.  

 

Amiloidose 
A amiloidose se divide em primária 

(imunoglobulinas), a mais comum causa de 

neuropatia, secundária (reativa) ou hereditária 3. 

Existe o total de 20 proteínas amiloidogênicas, sendo 

as mais comuns, a TTR, a mais freqüente e de 

repercussão mais grave,  apolipoproteína AI e 

gelsolina, as três de estrutura beta pregueada 3 15 19. A 

TTRm foi identificada como causa dos fenótipos da 

amiloidose familiar por TTR  denominados tipo I e II, 

isto na classificação pré genética molecular. As de 

tipo III e IV são ligadas à apolipoproteína AI e 

gelsolina, respectivamente, nessa mesma 

classificação.  A TTR é uma proteína sintetizada no 

fígado, plexo coróide e retina e transporta da tiroxina 

(T4) e da proteína de ligação do retinol, também 

designado por vitamina A 15 19. A amiloidose familiar 

por TTR é um grupo de neuropatias periféricas 

dominantemente hereditárias com depósito amilóide 

em vários órgãos. A TTRm causa uma mutação da 

configuração espacial, pois rompe a estabilidade do 

tetrâmero da TTR pela separação dos monômeros e  

desdobramento da proteína pró-amiloidogênica 15 19. 

A TTRm é mais facilmente dissociado em 

monômeros pró-amiloidogênicos do que ocorre na 

TTR normal 19. À microscopia eletrônica o depósito 

amilóide é caracterizado por  fibrilas não ramificadas. 

A TTRm e conseqüente a depósitos amilóides 

chegam ao endoneuro pelos capilares endoneurais ou 

pelo espaço subaracnoide, tendo em vista a produção 

da TTRm hepática ou no plexo coróide 15 16.  

Conclui-se que as amiloidoses são classificadas 

segundo a composição bioquímica das proteínas 

precursoras séricas que formam as fibrilas de 

amilóide e depósitos. Neste artigo, interessa-nos 

particularmente a AFTTTRVal30Met. 

 

Clínica 
A AFTTTRVal30Met é uma doença progressiva 

e incapacitante multissistêmica atingindo além do 

sistema nervoso periférico, o aparelho digestivo 

(deposição de amilóide nas paredes e nervos 

autonômicos), bloqueio de condução cardíaca, 

cardiomiopatia  e, mais raramente, nefropatia e 

opacidade do vítreo ou glaucoma 19. A ressaltar que 

as manifestações sistêmicas podem superar as da 

neuropatia 15 o que percebemos no atendimento dos 

pacientes do CEPARM (vide tabela).  A 

polineuropatia é sensitivo-motora e disautonômica, 

tipicamente começa por parestesias e hipoestesia 

(sensação de queimação e  dor lancinante) nos pés 

com arreflexia profunda seguidas em alguns anos por 

déficit motor e atrofia muscular. Pode haver síndrome 

do túnel do carpo 15 19. As modalidades de 

temperatura e dor são acometidas inicialmente, antes 

da vibratória e de posição segmentar. As alterações 

da sensibilidade com o tempo assumem disposição de 

meias e luvas e de localização na face ântero-medial 

do abdome, mostrando sofrimento axonal primário 

Os achados iniciais podem incluir hipotensão 

ortostática, constipação alternada com diarréia, crises 
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de náuseas e vômitos, retardo do esvaziamento 

gástrico, impotência sexual, anidrose e retenção ou 

incontinência urinária. A hipotensão pode se agravar 

pela concomitância de hipovolemia conseqüente a 

diarréias caquetizantes 15. Em conseqüência das 

alterações de sensibilidade e autonômicas pode haver 

mal perfurante plantar e osteoartropatias, úlceras 

tróficas sendo a caquexia uma característica comum 

final. Há variável penetrância e idade de início 19. 

Caso típico é o do paciente com início na terceira-

quarta-quinta décadas  de vida de origem ou 

descendência portuguesa ou japonesa (relacionados 

aos dois grandes focos endêmicos no Japão) com 

desenvolvimento insidioso de dores ou  perda 

sensitiva nos pés e transtornos digestivos, tais como 

diarréia e perda de peso. A AFTTTRVal30Met  é fatal em 

10-15 anos dos primeiros sintomas, sendo que aos 10 

anos de evolução, os pacientes costumam já estar 

grabatários 11 15. Os suecos com a mesma TTRm, 

apresentam a doença mais tardiamente 19. Os casos 

apresentados na tabela sugerem o diagnóstico de 

AFTTTRVal30Met e similaridade com a AFT portuguesa. 

Isso foi também  devidamente constatado por 

Bittencourt et al.4 ao estudarem  49 pacientes 

brasileiros com AFTTTRVal30Met. O caso 6  foi 

diagnosticado apenas em bases clínicas. Não houve 

possibilidade de continuar a investigação diagnóstica 

tendo em vista a gravidade do estado geral do 

paciente. A autora deste artigo não teve 

disponibilidade de fazer o heredograma e conversar 

com familiares, apesar de ter tentado. A ressaltar a 

alta incidência familiar do caso 6. Teríamos que dar 

continuidade à investigação diagnóstica tendo em 

vista outras doenças. Mantivemos o relato do caso, 

pelo diagnóstico possível e para  efeito de diagnóstico 

diferencial. Uma série de causas adquiridas ou 

familiares de neuropatias similares podem ser 

arroladas19: 1-neuropatia hereditária de Charcot-

Marie-Tooth; 2-neuropatia com história familiar  

negativa e quando a doença está na fase inicial (a 

investigar); 3-neuropatias não-hereditárias, não 

amiloidóticas devem ser consideradas (chronic 

inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy 

- CIDP, síndrome de Crow-Fukase também 

conhecida como POEMS  - “plasma cell neoplasia 

with polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, 

M protein, and skin changes”), neuropatia diabética 

ou síndrome de Shy-Drager, por exemplo.  

 

Fundação do Centro de Estudos em 

Paramiloidose do HUCFF  
O CEPARM foi fundado com a 

preocupação precípua da abordagem multidisciplinar 

aos acometidos pela doença como atestado na 

cerimônia de inauguração datada de 22.11.1984 

(figura 1), e para atender a demanda dos pacientes 

(figura 2). O incentivo inicial partiu de ARS, pessoa 

arguta e destemida, primeiro dos casos atendidos no 

nosso Centro. Inicialmente consultado pela 

fundadora, no Hospital Geral de Bonsucesso, em 

enfermaria de clínica médica, por conta de seu quadro 

consumptivo e transtornos gastrointestinais. Ele 

patrocinou o primeiro contato com o Centro de 

Estudos de Paramiloidose português com sede no 

Hospital Santo Antonio do Porto representado por 

Paula Coutinho, eminente pesquisadora e discípula 

dileta de Corino Andrade, o que redundou na 

construção de Centro similar no Brasil, em um 

hospital geral (figura 3). Corino Andrade fundou o 

Centro Matriz em 1960 e o dirigiu até 1988 2. 

Antonio Rodrigues de Mello, reconhecido estudioso 

do tema em nosso meio, foi homenageado com o seu 

nome aposto ao do Centro brasileiro. Isso se deve à 

sua monografia de ingresso à Academia Brasileira de 

Medicina, em 1958, publicada em 1959 14. As cartas 

em anexo demonstram a sua satisfação com o 

empreendimento e o seu reconhecimento como 

“padrinho” da “Polineuropatia Amiloidótica 

Familiar” (figura 4). A fundadora do CEPARM se 

afastou da sua coordenação em maio de 1985.  O 

CEPARM continua em ação sob a coordenação de 

Marcia Waddington Cruz e apresenta um portal com 

o seguinte endereço: http://www.ceparm.com. 

 O CEPARM tinha registrado seis pacientes 

até abril de 1985 (vide tabela). Ele já dispunha da 

indicação de outros 24 pelo Centro de Paramiloidose 

português por dados fornecidos à fundadora. A 

ressaltar que a grande maioria dos pacientes eram 

originários do Rio de Janeiro o que denota a maior 

imigração de portugueses do continente para este 

estado. Ao contrário, do sul, especialmente de Santa 

Catarina, em que a migração predominante foi dos 

Açores, com aporte de maior número de doentes de 

outro tipo de doença hereditária também vinculada 

aos portugueses: de Machado-Joseph, igualmente 

estudada pelos pesquisadores Corino Andrade e Paula 

Coutinho. É também de abril de 1985 o 1º boletim do 

CEPARM com a sua rotina de atendimento 

(ANEXO). Esperamos que ele seja útil como base a 

ser atualizado do atendimento integral do paciente 

com AFT. 

 

Exames 
 Exames de condução nervosa seriada são 

recomendados para monitorizar a polineuropatia, 

assim como a eletrocardiografia e ecocardiografia 

para monitorar a cardiomiopatia 19. A cintigrafia por 
99mTc no miocárdio ajuda a visualizar o depósito 

amilóide. Existem os exames de função renal e de 

exame oftalmológico a serem considerados. 

A polineuropatia é sensitiva e motora por 

acometimento predominante das pequenas fibras 

mielínicas ou amielínicas 13 15 (com a perda sensitiva, 

principalmente da temperatura e da dor) que se revela 

à ENMG como mencionado por Blom et al.5 em 

pacientes suecos: 1-pelo exame de EMG de fibra 

única com determinação de densidade da fibra, sinais 

da inervação colateral proeminente em casos 

avançados e transtorno da função neuromuscular 

similar àquele de doenças do motoneurônio; 2- 

potenciais de ação das fibras sensitivas não foram 

obtidos em 91% dos nervos dos MMII e em 49% dos 

MMSS; 3-velocidades de condução sensitiva ou 

motora foram obtidas e eram normais ou ligeiramente 

subnormais.  Esses achados indicam uma 

degeneração axonal progressiva sensitiva e motora 

simétrica, com início nos pés, já caracterizado por 

Luis13 em pacientes portugueses com AFTTTRVal30Met.  

 

Etiopatogenia. Genética  
Os grandes avanços da bioquímica e da 

genética molecular permitiram a explosão dos 

http://www.ceparm.com/
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conhecimentos sobre a AFTTTRVal30Met  partir dos anos 

de 1980. Em 1978, Costa et al.7 concluíram que a 

“polineuropatia amiloidótica familiar” era um 

componente único e significante da fibrila 

amiloidótica e era relacionada de perto da subunidade 

da pré-albumina 13,745 Mr.  Em 1983, Saraiva et al. 

17  sugeriram que os pacientes com PAF produziriam 

uma forma anormal de TTR que seletivamente se 

depositaria em tecidos como proteína de amilóide. A 

TTR se sintetiza fundamentalmente no fígado 

(>95%), nos plexos coróides e retina 15 19. A mutação 

mais frequente em Portugal, na Suécia e no Japão, 

além de no Brasil é a do tipo I por substituição da 

valina por metionina na posição 30 (TTR Val30Met) 
4 15 19. A variedade mais frequente de amiloidose 

familiar por TTR  com mutação Val30Met é causada 

por uma mutação genética no cromossoma 18 q11.2-

12 15. De longe, esta é a mais comum das mutações 

da TTR 15: encontradas em praticamente todos os 

pacientes com AFT portugueses (500 famílias)  e 

suecos (200 famílias), e é uma das variantes nos 

japoneses 15. A grande variedade  fenotípica e de 

idade de início nos com TTRm por VAL30Met 

poderia ser devida a fatores modificadores genéticos 

e não genéticos 19. A maioria dos pacientes com 

AFTTTRVal30Met  é heterozigoto, mas há relato de 

homozigotos que se apresentam com quadro clinico 

mais grave e inicio mais precoce 19. A penetrância 

pode variar na dependência da mutação, região 

geográfica ou grupo étnico, sendo maior nos 

pacientes de origem portuguesa 15 19. Ela é mais 

evidente em indivíduos em focos endêmicos do que 

fora deles 19. Quanto à antecipação genética, ela e 

observada em focos endêmicos especialmente quando 

é em menino com transmissão materna e em famílias, 

portuguesas, suecas e japonesas 15 19. Essa 

variabilidade com a mesma TTRm faz acreditar que 

existam outros mecanismos envolvidos,  

modificadores genéticos ou ambientais  4 15 19. 

Mais de 100 TTRm foram identificadas, 

muitas se expressam clinicamente por neuropatía 

periférica e autonômica, mas em algumas essas 

expressões são ausentes ou menos importantes 3 18. 

Uma delas é a Amiloidose Familiar por TTR ligada à 

Asp18Gly, amiloidose do SNC / leptomeníngea que 

transparece clinicamente por demência, ataxia, 

espasticidade, crises epilépticas, hemorragia 

(subaracnóide e/ou intracerebral), psicose e 

hidrocefalia 19. 

 

Diagnóstico  
Em bases clínicas, a hipótese diagnóstica 

deve ser suspeita se houver síndrome hereditária, 

modalidade autossômica dominante de herança, com 

neuropatia periférica, nefropatia,  cardiopatia ou 

oftalmopatia, mas, também, casos sem história 

familiar conhecida devem ter a hipótese diagnóstica 

de AFTTTRVal30Met se houver sintomatologia 

compatível, sem outra causa demonstrada. Os casos 

com início acima dos 50 anos não excluem o 

diagnóstico per se 19.  Os antecedentes familiares, 

quadro clínico e constatação de depósito amilóide 

podem consolidar o diagnóstico de PAF. A biópsia 

pode ser de gordura abdominal, de pele, do reto, 

gástrica, coração, glândulas salivares por exemplo, 

mas de preferência, inicialmente, ela deve ser 

direcionada para o órgão mais envolvido 

clinicamente 15. O diagnóstico específico de 

amiloidose depende da demonstração do amilóide 

com colorações apropriadas. Todos os tecidos obtidos 

devem ser corados com vermelho-congo e 

examinados ao microscópio de polarização em busca 

de birrefringência amarelo-verde (figura 5), mas 

idealmente por estudo imunocitoquimico, por 

anticorpos monoclonais anti-TTR 15 19. Pode haver 

identificação da natureza amilóide nos depósitos 

endoneurais 15.  

Três novos procedimentos diagnósticos 

existem. No diagnóstico pré-sintomático para 

amiloidose hereditária, a TTR no sangue pode ser 

testada com testes de DNA: O estudo da sequência do 

DNA pode ser necessário 19. É importante a pesquisa 

de TTR Val30Met em todos os doentes com 

polineuropatias cujo componente disautonômico seja 

evidente, mesmo na ausência de história familiar 

conhecida. O diagnóstico molecular genético é 

apropriado se a TTRm é identificada em familiar e a 

morbi-mortalidade pode ser reduzida pelo diagnóstico 

precoce e medidas adequadas 19. O diagnóstico pré-

natal é realizado por amniocentese às 14/16 semanas 

de gravidez, sendo necessária a identificação da 

mutação na família. O diagnóstico pré-implantatório 

permite verificar se pré-embriões com apenas 3 dias 

apresentam ou não a mutação específica da doença 

por fertilização in vitro com seleção prévia de 

espermatozóide ou óvulo como já feita nos EEUU. A 

ressaltar que o procedimento encontra-se em fase 

experimental. 

 

Terapêutica 
A terapêutica a ser considerada é a 

primária, secundária/sintomática ou de condições 

específicas. Dentre as últimas, a serem consideradas a 

cirurgia para liberação do túnel do carpo na síndrome 

correspondente ou vitrectomia, no envolvimento do 

corpo  vítreo 15. As sintomáticas podem dar conforto 

ao paciente e melhorar a sua qualidade de vida. As 

dores neuropáticas podem ser invalidantes e conduzir 

ao uso de clonazepam, antidepressivos tricíclicos ou 

drogas antiepilépticas 15. A hipotensão ortostática 

necessita primeiramente de hidratação adequada, 

meias de contenção e o uso de midodrina 

(simpaticomimético) em doses crescentes, ou se pode 

recorrer a alfa-fluorohidrocortisona 15. Os episódios 

diarréicos podem exigir o uso de opióides ou 

sandostatin 15. Os pacientes com gastroparesia 

deverão fracionar suas refeições e o uso de 

domperidona pode ser de ajuda 15. Nos com retenção 

urinária, considerar as sondagens intermitentes. 

Naqueles com bloqueio de condução cardíaca, 

considerar a colocação de marca-passo, nos com 

insuficiência renal, a diálise. A seguir, as terapêuticas 

com atuação na etiologia, a ressaltar a do transplante 

hepático15. As tentativas terapêuticas com a 

plasmaférese total e a imunodepuração seletiva não 

foram bem sucedidas. Apesar dos níveis de TTRm 

diminuírem rapidamente após o procedimento, eles 

retornam ao nível basal pelo rápido turnover da TTR 
19. O transplante hepático foi  proposto por Gösta 

Holmgren, na Suécia, em 1991,  já que 95% da TTR 

se produzem no fígado, além dos plexos coróides e 

retina. No entanto, essas últimas fontes podem dar 

curso à doença com complicações oculares, 
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meníngeas e, principalmente, neuropatia periférica 

crescente 16.  Assim, o objetivo do transplante 

hepático é evitar a produção da TTRm e  a progressão 

da doença, mas não é proposta de terapêutica curativa 

das lesões  já existentes previamente ao transplante. 

A ressaltar que esse é um método muito invasivo e de 

grande risco, de difícil acesso na rede de cuidados à 

saúde e  que exige uso de imunodepressores. O 

transplante hepático ortotópico é recomendado em 

pacientes com menos de 60 anos de idade com 

doença com menos de cinco anos de duração, com 

polineuropatia limitada aos membros inferiores ou 

apenas com neuropatia autonômica e sem disfunção 

importante cardíaca ou renal ou baixo índice de 

massa corporal 11 19. A comentar, o transplante em 

dominó em que o fígado do paciente com 

AFTTTRVal30Met é transplantado em outro paciente. 

Excepcionalmente, o paciente transplantado pode vir 

a ter AFTTTRVal30Met 15 19. Novas estratégias de 

combate à AFTTTRVal30Met são necessárias, tais como 

as por: inibição da síntese da TTRm; estabilização da 

TTRm, como pelo diflusional ainda em teste; 

Inibição da agregação das substancias  

amiloidogênicas intermediárias; disrupção das fibrilas 

amilóides insolúveis. A Fx-1006A (aka tafamidis 

meglumina) completou a fase do ensaio clínico II/III 

sendo que os resultados preliminares sugerem que 

possa retardar a progressão da doença por  inibir a 

agregação da TTRm. Teresa Coelho é a investigadora 

principal deste ensaio  no qual o CEPARM também 

participa 6. Quanto ao aconselhamento genético, é 

importante que todo paciente que esteja sob suspeita, 

ou saiba ser carreador da mutação, tenha acesso a ele 

para saber o risco de transmissão aos seus 

descendentes, além de outros aspectos envolvidos.  

 

Conclusões 
 Houve necessidade de reclassificação de 

várias doenças, principalmente as de definição 

genética e bioquímica como a da “polineuropatia 

amiloidótica familiar”, hoje enquadrada como uma  

Neuropatia amilóide por TTR ou, melhor ainda, como 

uma doença sistêmica, a AFTTTRVal30Met. Assim, há 

necessidade de resgate da história para 

reconhecimento do processo constante de 

aprimoramento sobre essa doença em beneficio do 

paciente e de seu atendimento integral. A ressaltar 

nesse percurso a importância de Corino Andrade e o 

papel de Antonio Rodrigues de Mello na valorização 

do estudo e atendimento dos pacientes com 

AFTTTRVal30Met. A AFTTTRVal30Met  é uma doença 

sistêmica, com infiltração amilóide em vários órgãos 

o que é similar, mas mais grave,  a outras doenças 

amilóides e transtornos degenerativos. O transplante 

hepático precoce melhorou o prognóstico dos 

pacientes. Outras terapêuticas eficazes são 

aguardadas, mas o atendimento deve sempre levar em 

conta a melhoria da qualidade de vida dos pacientes, 

pois muitas vezes o seu sofrimento vem das 

alterações sistêmicas que geram muito desconforto e 

morbi-mortalidade. Com esse objetivo, foi criado o 

CEPARM. No entanto, há necessidade do aumento 

do conhecimento sobre esses pacientes, das bases 

genéticas e ambientais que modificam a expressão 

clínica, dependente de uma colaboração íntima entre 

clínica e ciências básicas. 
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Tabela. Casuística de atendimento de pacientes com AFT

TTRVal30Met
 no Hospital Universitário da 

UFRJ de 1984-abril de 1985 

 
Paciente 
Ano nascimento 

Exames História familiar Clínica 
neurológica 

Clínica sistêmica Plasmaférese 

1. ARS, 1948 Tardios: biópsia 
de nervo sural: 
depósito 
amilóide. Pele: 
idem. ENMG: 
desnervação 
crônica. 

Sem história, mas 
avô materno da 
região do Porto, 
PT. Bisavô 
paterno, 
português. 

Início parestesias e 
hipoestesia de 
predomínio termo-
dolorosa em MMII 
com progressão 
MMSS e tórax 
anterior. Progressiva 
amiotrofia e redução 
de força. 

Incontinência urinária, 
fecal e impotência 
sexual. Episódios de 
diarréia e constipação 
Caquexia. 
Rouquidão. 

Sim 

2. CAR, 1940 2 irmãos com 
biópsia: depósito 
amilóide. 

3 irmãos e 1 avô 
falecidos com a 
doença. Pais de 
Póvoa de Varzim. 

Tetraparesia flácida, 
atrofia muscular, 
anestesia tátil-
dolorosa e 
palestésica. Sem 
espessamento nervo. 

Desde o início 
constipação e diarréia, 
dor abdominal. 
Bloqueio AV e 
catarata bilateralmente. 

--- 

3. JFC, 1950 Biópsia nervo: 
“neuropatia 
amilóide”. 

Mãe com quadro 
similar, avós 
paternos e 
maternos 
portugueses. 

Tetraparesia distal 
com redução 
sensibilidade tátil e 
dolorosa. 

Síncope, BAV 1º grau, 
BRD 3º grau. Depósito 
amilóide no vítreo olho 
direito.  

--- 

4. HNSFo, 1947 Biópsia de pele: 
amilóide no 
músculo eretor 
dos pelos. 

Irmão, tio e tia 
com PAF. 

Progressiva 
diminuição de força 
e sensibilidade. 

Crises de vômito e 
diarréia. 
Hemibloqueio anterior. 

Sim. 

5. DJNOM, 1951 Biópsia nervo 
sural: depósito 
amilóide.  

Vários familiares 
com a doença. 

Fraqueza 
progressiva. 
Tetraparesia distal 
com diminuição 
sensibilidade tátil e 
dolorosa. Dores 
lancinantes. 

Início em 1980 com 
impotência sexual. 
Queixa constipação, 
flatulência e tonteira. 
Incontinência urinária. 

Sim. 

6. ACB, 1947 (?) Biópsia do nervo 
sural (-) para 
depósito 
amilóide. 

Irmãos com 
quadro similar 
(dois falecidos 
com a doença) 

Tetraparesia 
sensitivo-motora 
com hipoestesia em 
botas e luvas, mal 
perfurante plantar, 
amiotrofia. Início 
1970 e óbito em 
1984. 

Impotência sexual. 
Ritmo intestinal 
alterado (constipação e 
diarréia). 

-- 

      
ENMG=eletroneuromiografia; PAF=polineuropatia amiloidótica familiar; BAV=bloqueio átrio-
ventricular; BRD=bloqueio ramo direito. 
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ANEXOS 
CENTRO DE ESTUDOS DE PARAMILOIDOSE ANTONIO RODRIGUES DE MELLO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO  DE  JANEIRO (CEPARM) 

 

1º B O L E T I M 

 

Chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário-U.F.R.J.   

 Prof. Sergio Novis   

Diretor do Instituto de Neurologia Deolindo Couto   

 Prof. Bernardo Couto   

Coordenadora Geral   

 Prof. Marleide da Mota Gomes   

 

Coordenadores da Equipe Multidisciplinar   

 

Neurologia   

 

Genética    

Gastroenterologia  

Cardiologia 

Oftalmologia   

Patologia   

Fisiatria   

Hemoterapia   

 

Prof. Marleide da Mota Gomes   

Dr. Charles André   

Prof. Dayse Neves Falcão Conceição   

Prof. Marcus Tulio Haddad   

Prof. Jose Hallake   

Prof. Eliezer Israel Benchimol   

Prof. Francisco Duarte   

Prof. Isabel Maria Loureiro Maior   

Dr. José Vitório Estevam Dias  

 

Telefone/Ramais  

R.826 

R.826   

280.8043    

R.73l    

R.6l8    

R.84l   

R.450   

R.389   

R.312   

 
Abril 1985 

  

OBJETIVOS BÁSICOS DO CENTRO DE PARAMILOIDOSE 

1. Diagnóstico 

2. Tratamento 

3. Aconselhamento genético  

4. Estudo epidemiológico  

5. Função educativa 

6. Apoio aos programas de investigação 

 

PROTOCOLO GERAL DE ATENDIMENTO 

1. Diagnóstico e balanço iniciais 

1.1 Exame neurológico 

1.2 EMG VCN 

1.3 Biópsia (de pele, sendo necessário, do nervo sural ou de mucosa retal)  

1.4 Dosagem ptn amiloidose familiar por TTR  com mutação Val30Met(em estudo) 

 

2. Revisão anual aprofundada 

2.1 Neurológica 

2.2 Cardiológica 

2.3 Gastroenterológica 

2.4 Oftalmológica 

 

3. Consultas de rotina trimestrais 

4. Manutenção do estado geral 

5. Estabilização psicológica 

6. Tratamento das alterações digestivas 

7. Tratamento das complicações vesicais 

8. Tratamento das alterações cardiovasculares 

9. Prevenção e tratamento de úlceras 

10. Prevenção de complicações oftalmológicas 

11. Fisioterapia 

12. Normalização das condições de vida 
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PLANO PAF-GENÉTICA 

Detecção pré-clínica e Aconselhamento Genético 

Registro no    

Data: 

No  do prontuário: 

Datas das entrevistas 1ª        2ª  

Nome:  

Sexo: 

Local de nascimento: 

Etnia: 

Data de nascimento: 

Idade do aparecimento da doença: 

Idade em que se verificou o óbito: 

Nome do responsável pelas informações ao inquérito familiar:  

Expressividade: absoluta (   ) discreta(   ) 

Parentesco com o probando: 

Heredograma (vide verso) 

No  total de familiares com idade superior a 18 anos 

No de familiares afetados:  

homens:  

mulheres:  

No de familiares sob risco de serem afetados: 

homens com idade entre 18 e 25 anos:  

homens com idade superior a 25 anos: 

homens com idade inferior a 18 anos: 

mulheres com idade superior a 25 anos:  

mulheres com idade inferior a. 25 anos: 

Documentação relativa a familiares sob suspeição e sensíveis ao A.G: 

Dosagem da proteína PAF 

EMG 

VCN 

Biópsia de pele 

 

ENSAIOS TERAPÊUTICOS NA PAF-NEUROLOGIA/HEMOTERAPIA 

1. Remoção da pré-albumina anormal e substituição por pré-albumina normal, por plasmaférese 

No momento, no nosso Hospital Universitário, este método está sendo realizado manualmente em três 

sessões semanais. O ideal seria fazê-lo em máquina, de marca HAEMONETICS, em uma sessão semanal com a 

substituição de 2500 de plasma do doente, atendendo à semi-vida da pré-albumina. 

É sabido que esta será uma proposta de tratamento crônico, restrita a um número reduzido de pacientes. 

 

2. Remoção da substância amilóide 

O dimetil sulfóxido (DMSO) é substância conhecida peIa sua alta capacidade de dissolver produtos 

orgânicos e, no caso da PAF, é proposta a remoção da substância amilóide nos seus depósitos. 

             O DMSO não costuma ter em doses usuais efeitos colaterais prejudiciais, embora seja recomendável o 

controle oftalmológico regular. 

             Segundo Kito et al (Eur. Neurol., 19:141, 1980), a dose inicial de administração deverá ser de 2-3 ml VO 

com elevação gradual até 6-9 ml. Em nosso meio, estamos utilizando esta substância na diluição de 20% em três 

tomadas. 

Os pacientes deverão ser estudados previamente ao uso do DMSO do ponto de vista eletromiográfico. Ao 

final de 6 meses, deverá ser realizada nova avaliação. 

                 

3. Remielinização 

A partir da informação subjetiva de pacientes que houve melhora, principalmente da sensibilidade com o 

uso de gangliosídeos, é nossa proposta a administração desta substância na dose de 20 mg em aplicação 1M, durante 

40 dias, com avaliação EMG VCN pré e pós. 
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PLANO-PAF GASTROENTEROLOGIA 

1. Avaliação clínica 

2. Avaliação radiológica 

2.1 seriografia esofagogastroduodenal  

2.2 trânsito de delgado 

3. Estudo da secreção gástrica 

3.1 gastroacidograma 

4. Avaliação das perturbações da absorção intestinal em doentes com diarréia 

4.1 dosagem da gordura fecal 4.2 teste da D-xilose 

4.2 biópsia de delgado, 

5. Avaliação dos depósitos de substância amilóide em fragmentos obtidos por biópsia 

6. Ensaios terapêuticos 

6.1 Domperidona VO e injetável 

6.2 Metronidazol VO 

7. Tratamento sintomático 

7.1 Das alterações do trânsito  

7.2 Das crises abdominais agudas  

7.3 Dos vômitos e meteorismo  

7.4 Da disfagia 

7.5 Da dor abdominal 

 

PLANO-PAF CARDIOLOGIA 

 

1. Exame clínico visando sobretudo caracterizar a disautonomia no aparelho cardiovascular. 

 

2. Estudo eletrocardiográfico convencional com o objetivo de documentar as alterações de automatismo e condução 

cardíacos, confirmar a ausência de crescimentos cavitários e o padrão QS precordiais direitas. 

 

3. Estudo radiológico do coração visando confirmar os achados de normalidade da área cardíaca. 

 

4. Monitorização eletrocardiográfica ambulatorial pelo método Holter com o objetivo de melhor detectar e registrar 

as perturbações do automatismo e condução cardíacos. 

 

5. Estudo ecocardiográfico uni e bidimensional. Este último visando observar o aspecto de "granulação cintilante" na 

região antero-septal, por acaso existente. 

 

PLANO-PAF OFTALMOLOGIA 

Data: 

No  do prontuário: 

Nome:  

Origem da família: 

 

                                                                                OD                                                       OE 

Acuidade Visual 

sem buraco estenopeico  

             com buraco estenopeico 

  

Reflexos Pupilares 

direto  

indireto 

 convergente 

  

Teste de Schirmer   

Sensibilidade da córnea   

Biomicroscopia 

  Cornea 

Íris 

             Gonioscopia 

             Corpo ciliar 

  

Fundo de Olho 

Papila 

Sistema vascular 

Retina do pólo posterior 

             Retina periférica 
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PLANO-PAF FISIATRIA 

1. IDENTIFICAÇÃO (nome, sexo, raça, estado civil, idade, nacionalidade, naturalidade, profissão, 

residência) 

2. HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL (sumário, idade do início, antecedentes familiares) 

3. AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

3.1 Condições de apresentação: marcha livre, com apoio, cadeira de rodas, maca 

3.2 Goniometria, teste manual de força muscular, avaliação postural, avaliaçao da marcha, uso de órteses 

3.3 Teste de Atividades de Vida Diária (AVD.): comer, beber, vestir, despir, higiene pessoal, deambular 

(avaliação de O a 10 pelo Índice de Barthel) 

3.4 Condições esfincterianas  

3.5 Condições psicológicas 

3.6 Condições de adaptação social e profissional 

4. CONCLUSÃO DA AVALIAÇÃO 

4.1 Elegibilidade para programa de reabilitação 

5. PROGRAMA DE REABILITAÇÃO 

5.1 Trabalho muscular (força e resistência) 

5.2 Trabalho de coordenação motora 

5.3 Treinamento de AVD 

5.4 Treinamento com órteses 

5.5 Orientação familiar e apoio psico-social 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 1. Sessão inaugural do CEPARM em 

22.11.1984 (Publicado Revista Brasileira de 

Neurologia 1985; 21(2):74). 
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Figura 2. Divulgação do CEPARM e atenção à demanda (O Globo, 
12.01.1985). 
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Figura 3. Correspondências iniciais de Paula Coutinho, pesquisadora do Centro de Estudos de 

Paramiloidose, à Marleide da Mota Gomes, professora assistente da Faculdade de Medicina: 

primeira referência à iniciativa do paciente, ARS; 2ª Incentivo à idéia da formação de um centro 

de apoio no Rio de Janeiro aos pacientes com AFT
TRTVal30Met

. 
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Figura 4. Cartas de Antonio Rodrigues de Mello à Paula Coutinho, destacados pesquisadores, e 

vice-versa: satisfação da fundação do CEPARM e reconhecimento do papel de ARM na 

caracterização nosográfica da hoje denominada AFT
TRNVal30Met. 

 
 



Amiloidose familiar por transtirretina TTR Val30Met e os primórdios do Centro de Estudos de  
Paramiloidose Antonio Rodrigues de Mello 
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Figura 5. Aspecto microscópico de biópsia de nervo: o material amilóide aparece em grumos 

ou em relação com o vaso. A. corado com HE, é eosinófilo e homogêneo; B. corado pelo 

vermelho do Congo, é laranja- avermelhado (paciente JFC). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


