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Amvuttra (vutrisiran) 
Um resumo sobre Amvuttra e porque está autorizado na UE 

O que é Amvuttra e para que é utilizado? 

Amvuttra é um medicamento utilizado no tratamento da polineuropatia (lesões dos nervos) causada 
por amiloidose hereditária mediada por transtirretina (amiloidose ATTRh), uma doença na qual 
proteínas anormais designadas amiloides se depositam entre os tecidos do organismo, incluindo à volta 
dos nervos. 

Amvuttra é utilizado em doentes adultos nos primeiros dois estadios das lesões nos nervos (estadio 1, 
em que o doente apresenta fraqueza nas pernas, mas é capaz de andar sem ajuda, e estadio 2, em 
que o doente ainda pode andar, mas necessita de ajuda). 

A amiloidose ATTRh é uma doença rara, e Amvuttra foi designado «medicamento órfão» (medicamento 
utilizado em doenças raras) em 25 de maio de 2018. Mais informações sobre designações órfãs podem 
ser encontradas aqui. 

Amvuttra contém a substância ativa vutrisiran. 

Como se utiliza Amvuttra? 

Amvuttra só pode ser obtido mediante receita médica e o tratamento deve ser iniciado e 
supervisionado por um médico com experiência no tratamento de doentes com amiloidose. O 
tratamento deve ser iniciado o mais cedo possível após o diagnóstico, para evitar a posterior 
progressão da doença. 

O medicamento está disponível na forma de injeção para administração subcutânea (sob a pele) no 
abdómen, na coxa ou na parte superior do braço. A dose recomendada é de 25 mg uma vez a cada 
3 meses. Os doentes devem também tomar suplementos de vitamina A durante o tratamento com 
Amvuttra. 

Nos doentes cuja doença evolui para polineuropatia de estadio 3, o médico pode manter o tratamento 
se os benefícios forem superiores aos riscos. 

Para mais informações sobre a utilização de Amvuttra, consulte o Folheto Informativo ou contacte o 
seu médico ou farmacêutico. 

http://www.ema.europa.eu/how-to-find-us
http://www.ema.europa.eu/contact
https://www.ema.europa.eu/en/glossary/orphan-medicine
https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/orphan-designations/eu3182026
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Como funciona Amvuttra? 

Em doentes com amiloidose ATTRh, a transtirretina, uma proteína que circula no sangue, é defeituosa 
e decompõe-se facilmente. A proteína decomposta forma depósitos amiloides em tecidos e órgãos no 
organismo, incluindo à volta dos nervos, onde interfere com as suas funções normais. 

A substância ativa de Amvuttra, o vutrisiran, é um «pequeno ARN de interferência» (siRNA), um 
fragmento muito pequeno de material genético sintético que foi concebido para se ligar ao material 
genético das células responsáveis pela produção de transtirretina e bloqueá-lo. Esta ação reduz a 
produção de transtirretina defeituosa, reduzindo assim a formação de amiloides e atenuando os 
sintomas da amiloidose ATTRh. 

Quais os benefícios demonstrados por Amvuttra durante os estudos? 

Num estudo principal que incluiu 164 doentes com amiloidose ATTRh com danos nos nervos de 
estadio 1 ou 2, Amvuttra mostrou eficácia no abrandamento dos danos nos nervos causados pela 
doença. 

O principal parâmetro de eficácia foi a alteração das lesões nos nervos dos doentes, medidas utilizando 
uma escala padrão denominada «mNIS+7», em que uma pontuação baixa indica uma melhoria e uma 
pontuação alta indica um agravamento das lesões nos nervos. Após 18 meses de tratamento, a 
pontuação da mNIS+7 diminuiu, em média, cerca de 0,5 pontos com Amvuttra. Este resultado foi 
comparado com um aumento médio de 28 pontos observado com um placebo (tratamento simulado) 
noutro estudo que incluiu 225 doentes que comparou Onpattro (outro medicamento para o tratamento 
da amiloidose ATTRh) com um placebo. 

O estudo mostrou igualmente que o tratamento com Amvuttra foi pelo menos tão eficaz como o 
tratamento com Onpattro na redução dos níveis de transtirretina. 

Quais são os riscos associados a Amvuttra? 

Os efeitos secundários mais frequentes associados a Amvuttra (que podem afetar mais de 1 em cada 
10 pessoas) são dor nas extremidades (braços e pernas) e artralgia (dor nas articulações). 

Para a lista completa dos efeitos secundários comunicados relativamente a Amvuttra, consulte o 
Folheto Informativo. 

Porque está Amvuttra autorizado na UE? 

Amvuttra demonstrou eficácia no abrandamento dos danos nos nervos em doentes com amiloidose 
ATTRh com danos nos nervos de estadio 1 ou de estadio 2. Relativamente à segurança, os efeitos 
secundários são considerados controláveis. 

A Agência Europeia de Medicamentos concluiu que os benefícios de Amvuttra são superiores aos seus 
riscos e o medicamento pode ser autorizado para utilização na UE. 

Que medidas estão a ser adotadas para garantir a utilização segura e eficaz 
de Amvuttra? 

No Resumo das Características do Medicamento e no Folheto Informativo foram incluídas 
recomendações e precauções a observar pelos profissionais de saúde e pelos doentes para a utilização 
segura e eficaz de Amvuttra. 

https://www.ema.europa.eu/en/glossary/active-substance
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Tal como para todos os medicamentos, os dados sobre a utilização de Amvuttra são continuamente 
monitorizados. As suspeitas de efeitos secundários comunicadas com Amvuttra são cuidadosamente 
avaliadas e são tomadas quaisquer ações necessárias para proteger os doentes. 

Outras informações sobre Amvuttra 

Mais informações sobre Amvuttra podem ser encontradas no sítio da internet da Agência:  
ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/amvuttra. 

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/amvuttra
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