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RESUMO

JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS: A amiloidose cardíaca 
é uma doença rara e de difícil diagnóstico ocasionada pela 
deposição de substância amilóide. Este depósito pode le-
var a distúrbio da condução cardíaca, cardiomiopatia res-
tritiva, baixo débito cardíaco e comprometimentos atriais 
isolados. O objetivo deste estudo foi descrever o caso de 
um paciente portador de insuficiência cardíaca direita há 
6 meses.
RELATO DO CASO: Paciente do sexo masculino, 51 anos, 
chegou ao setor de emergência do hospital após episódio 
de síncope. Após realização do eletrocardiograma (ECG) 
e ecocardiograma (ECO), levantou-se a hipótese de amiloi-
dose cardíaca a qual foi confirmada através da biópsia do 
endocárdio e coloração vermelho do congo. 
CONCLUSÃO: A avaliação clínica complementada por 
ECG e ECO permitiu caracterizar bem a doença e a for-
ma de manifestação. Pacientes com amiloidose cardía-
ca possuem poucas opções de tratamento e prognóstico 
 reservado.
Descritores: Amiloidose, Cardiomiopatia Restritiva, Síncope.

SUMMARY

BACKGROUND AND OBJECTIVES: The cardiac amy-
loidosis is a rare disease hard to diagnose, it is caused by the 
deposit of the amyloid substance. This deposit can lead to 
trouble in the cardiac conduction, restrictive cardiomyopa-
thy, low cardiac output and atrial damage. We report a case 
about a male patient with right heart failure for 6 months, 
admitted in the hospital emergency after syncope episode.
CASE REPORT: Male patient, 51 years-old. After accom-
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plishment of electrocardiogram (ECG) and echocardio-
gram (ECO), it was raised the hypothesis of cardiac amy-
loidosis which was confirmed through endocardium biopsy 
and congo red staining. 
CONCLUSION: The clinical evaluation complemented 
with ECG and ECO allows characterizing well the disease 
and its manifestation form. Patients with cardiac amyloido-
sis have few treatment options and adverse prognosis.
Keywords: Amyloidosis, Cardiomyopathy Restrictive, Syn-
cope.

INTRODUÇÃO

A amiloidose cardíaca é caracterizada por deposição extra-
celular de proteínas betafibrilares insolúveis (depósito ami-
lóide) no coração. Esta pode ser parte de uma doença sistê-
mica, que é mais comum, ou um fenômeno localizado1.
O envolvimento do sistema cardiovascular pela amiloidose 
é polimórfico, já descritos como insuficiência cardíaca em 
padrão restritivo, fibrilação atrial, retardos intraventricula-
res da condução, taquicardia ventricular, síncope, embolis-
mo pulmonar e morte súbita em decorrência de fibrilação 
ventricular2-4.
A amiloidose cardíaca é habitualmente evidenciada quan-
do, em pacientes com esse diagnóstico sindrômico, a área 
cardíaca é relativamente pequena e há alterações, tais como 
baixa voltagem à eletrocardiografia e padrão restritivo-in-
filtrativo à ecocardiografia, especialmente se houver amiloi-
dose sistêmica conhecida, ou se outras doenças do coração 
tiverem sido descartadas. A despeito de avanços em exames 
complementares, o diagnóstico da amiloidose cardíaca é 
ainda bastante controverso.
O objetivo deste estudo foi descrever o caso de um paciente 
portador de insuficiência cardíaca direita há 6 meses.

RELATO DO CASO

Paciente do sexo masculino, 51 anos, portador de insufi-
ciência cardíaca direita com rápida progressão, com clas-
se funcional III da New York Heart Association (NYHA), 
chegou ao hospital após episódio de síncope.
Ao exame clínico apresentava-se assintomático com si-
nais vitais estáveis. Não havia alterações na ausculta 
cardiopulmonar, apresentava turjência jugular a 45°, he-
patomegalia discreta e ao exame neurológico não havia 
alterações. Os exames laboratoriais revelavam anemia de 
doença crônica, proteinúria de 300 mg/24h e proteína de 
Bence-Jones negativa. A radiografia de tórax apresenta-
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va área cardíaca discretamente aumentada, com peque-
no infiltrado intersticial.
Após a realização do eletrocardiograma (ECG), que evi-
denciou sobrecarga do átrio direito e baixa voltagem do 
QRS, e ecocardiograma (ECO) (Figura 1) compatível com 
cardiomiopatia restritiva, levantou-se a hipótese diagnós-
tica de amiloidose cardíaca. Solicitou-se Holter de 24h 
para avaliação da síncope, que evidenciou taquicardia su-
praventricular episódica e extrassístoles esporádicas não 
necessitando de tratamento específico. Para confirmação 
diagnóstica foi realizada aspiração do tecido adiposo ab-
dominal; entretanto, negativo para presença de substân-
cia amilóide. Posteriormente o paciente foi encaminhado 
para cateterismo cardíaco para a biópsia de endocárdio 
com coloração vermelho do congo, sendo confirmado o 
diagnóstico (Figura 2). 

Figura 1 – Ecocardiograma com dilatação dos átrios, hi-
pertrofia concêntrica ventricular esquerda e discreto derra-
me pericárdico.
AD = átrio direito; AE = átrio esquerdo; VD = Ventrículo 
direito; VE = ventrículo esquerdo.

Figura 2 – Biópsia de endocárdio com coloração vermelho 
do congo. 
As setas confirmam a caracterização do material como 
amilóide.

DISCUSSÃO

A suspeita de amiloidose é feita em geral quando se sabe 
que o paciente com insuficiência cardíaca tem a forma sis-
têmica da doença de depósito, ou quando outras doenças 
cardíacas são descartadas. Definem-se como critérios para 
a amiloidose cardíaca o espessamento da parede ventricu-
lar esquerda acima de 12 mm na ausência de história de 
hipertensão arterial sistêmica e ao menos uma das caracte-
rísticas a seguir: dilatação atrial com ventrículos de tama-
nho pequeno, derrame pericárdico e padrão restritivo da 
insuficiência cardíaca.
O depósito amilóide pode ser restrito ao septo atrial, como 
é relativamente comum em idosos, ou mais difuso, compro-
metendo os ventrículos. Nesta última situação, pode oca-
sionar insuficiência cardíaca, com prognóstico reservado3.
Os pacientes geralmente têm síncope resultante da disfun-
ção autonômica ou disritmia. A deposição amilóide leva 
obliteração do tônus adrenérgico no coração e altera a esti-
mulação neuro-humoral compensatória5.
A eletrocardiografia é um método não invasivo e pode 
ajudar no estabelecimento do diagnóstico de amiloidose. 
Baixa voltagem ou pouca progressão das derivações pre-
cordiais são as características sugestivas da doença. Como 
apontado por Dubrey e col.6, a suspeita de amiloidose car-
díaca deve ser levantada se o eletrocardiograma demons-
trar as características típicas de baixa voltagem, quando 
adicionada ao achado de espessura aumentada da parede 
ventricular, uma vez que as outras causas de espessamen-
to ventricular levam a alta voltagem. A combinação desses 
critérios apresenta sensibilidade (72% a 79%) e especificida-
de (91% a 100%)1.
Recentemente a ressonância magnética cardíaca oferece 
a possibilidade da detecção mais precoce do envolvimen-
to cardíaco7. A presença de biomarcadores cardíacos 
como as troponinas T e I são marcadores sensíveis do 
envolvimento cardíaco relacionados, também com pior 
prognóstico1.
Para confirmação diagnóstica ainda permanece a visualiza-
ção do depósito amilóide através da biópsia com coloração 
com vermelho do congo1. A sensibilidade diagnóstica para 
o aspirado abdominal é de 85%, enquanto que a biópsia do 
endocárdio apresenta sensibilidade próxima a 100%4. 
O tratamento está relacionado com a classificação da ami-
loidose, sendo que a primária apresenta melhores resulta-
dos ao tratamento quimioterápico, podendo interromper a 
progressão da doença estabilizando e melhorando os sin-
tomas1. Recentes estudos indicam estratégias promissoras 
para estabilizar estruturas nativas das proteínas amiloido-
gênicas, inibindo a formação do amilóide e quebrando de-
pósitos usando anticorpos sintéticos1

.

A amiloidose cardíaca permanece um desafio para o clíni-
co. Pacientes com amiloidose e insuficiência cardíaca con-
gestiva têm pior prognóstico com sobrevida média de 6 a 
9 meses. A consciência e o entendimento da amiloidose é 
importante para os cardiologistas e clínicos porque o diag-
nóstico precoce está relacionado com aumento da sobrevi-
da do paciente. 
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