
CINTIGRAFIA ÓSSEA (uma forma de exame
de diagnóstico para confirmar a presença
de amiloide no coração)

ECOCARDIOGRAMA,
ELETROCARDIOGRAMA,
OU RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CARDÍACA

 
Miocardiopatia amiloide 
por transtirretina (ATTR-CM) 
Os factos
ATTR-CM é uma doença rara e progressiva causada
quando a transtirretina, uma proteína de transporte
que circula naturalmente no sangue, fica instável.1

Caminho difícil
até diagnóstico 

A sensibilização para a doença
é reduzida e os sintomas
de ATTR-CM são semelhantes
aos de insuficiência cardíaca.7

As pessoas com ATTR-CM podem nunca 
receber um diagnóstico definitivo e, 
se o recebem, tal ocorre após passarem 
muitos anos, com progressão significativa 
da doença.5

Como se diagnostica
ATTR-CM?
Depois da suspeita de ATTR-CM com base nos sinais
e sintomas apresentados, podem ser usados diversos
exames para ajudar a identificar as pessoas em risco 
e a diagnosticar a doença.8,9

Estes incluem:8,9
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É essencial maior educação e sensibilização
para ATTR-CM, por forma a melhorar 
o diagnóstico e os cuidados das pessoas 
afetadas

Após o diagnóstico, a esperança média de vida
para as pessoas com ATTR-CM é de 3 a 5 anos.2-5  

ATTR-CM pode ser hereditária (ATTRm ou hATTR), que é causada por uma mutação
no gene transtirretina, ou sem mutação e associada com o envelhecimento,
conhecida  como a forma wild-type (ATTRwt) ou selvagem.3

Representação artística 
apenas para efeito visual.

A proteína desnaturada pode depositar-se no coração
sob a forma de fibrilhas de amiloide, que causam
rigidez do músculo cardíaco, levando
a insuficiência cardíaca.2,3

Os sintomas podem incluir:3

Pensa-se que há um grande 
número de doentes com ATTR-CM 
por diagnosticar 6
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*Apoio para os que vivem com ATTR-CM
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