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RESUMO 

 

Introdução e objetivos 

A amiloidose relacionada com a deposição de transtirretina (ATTR), provocada pela mutação 

V30M, é endémica em Portugal. Para além de sintomas disautonómicos, a nível cardíaco 

manifesta-se por distúrbios de condução e/ou miocardiopatia infiltrativa.  

O transplante hepático (TH) foi o primeiro tratamento eficaz para a polineuropatia.  

Pretendemos analisar a evolução de doentes com ATTR V30M submetidos a TH, 

relativamente a manifestações cardíacas, procurando pesquisar possíveis preditores e 

descrever o seu prognóstico, de modo a propor um seguimento adequado. 

Métodos 

Estudo observacional retrospetivo, com análise da informação clínica e exames de doentes 

com ATTR V30M submetidos a TH no nosso centro entre 2007 e 2012. 

Resultados 

Foram avaliados 81 doentes, 67% do sexo feminino, com idade mediana de 37 anos à data 

do transplante e seguimento mediano de 84 meses. Todos implantaram pacemaker pré-

transplante e 7% faleceram. Após o TH, registaram-se bloqueios auriculo-ventriculares de alto 

grau em 5% dos doentes e de bradicardia em 14%. Houve um aumento das percentagens de 

pacing e 9% dos doentes ficaram dependentes de pacemaker. Adicionalmente, verificou-se 

um aumento significativo da espessura das paredes ventriculares. O desenvolvimento de 

insuficiência cardíaca após TH aconteceu em 2 casos (2%), sendo provável em 3 casos 

adicionais. O proBNP não variou significativamente.  

Conclusões 

Este estudo sugere uma progressão das alterações da automaticidade e da condução elétrica 

cardíaca e, mais raramente, de miocardiopatia infiltrativa após TH, justificando o seguimento 

destes doentes. 

Uma avaliação mais sistematizada e a longo prazo poderá ajudar a compreender melhor esta 

evolução após TH. 

 

Palavras-chave: amiloidose; transtirretina; transplante hepático; miocardiopatia; condução 

elétrica cardíaca. 
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ABSTRACT 

 

Introduction and Purpose 

Transthyretin-related amyloidosis (ATTR), caused by V30M mutation, is endemic in Portugal. 

Besides dysautonomia, cardiac involvement can manifest itself as electric conduction 

disorders and/or as infiltrative cardiomyopathy. 

Liver transplantation (LT) was the first effective treatment for polyneuropathy. 

We analysed the evolution of ATTR V30M patients that underwent LT, in what concerns 

cardiac manifestations, aiming to investigate possible predictors and describe their prognosis, 

in order to propose an appropriate follow-up. 

Methods 

We conducted an observational retrospective study, analysing the clinical information and 

exams of TTR V30M patients that underwent LT at our centre between 2007 and 2012. 

Results 

We enrolled 81 patients, 67% females, with a median age of 37 years when transplanted and 

a median follow-up of 84 months. All patients had a pacemaker before LT and 7% died. After 

LT, a high degree atrioventricular block was registered in 5% and bradycardia in 14%. There 

was an increase in pacing percentages and 9% became pacemaker dependent. Additionally, 

there was a significant increase in ventricular wall thickness. Development of heart failure after 

LT was observed in 2 cases (2%), and was very likely in another 3 cases.  ProBNP levels did 

not change significantly.  

Conclusions 

This study suggests a progression of automaticity and electric conduction disorders and, more 

rarely, of an infiltrative cardiomyopathy after LT, justifying a follow-up of these patients. 

A more systematic and long-term evaluation can help us to better understand the clinical 

evolution after LT. 

 

 

Keywords: amyloidosis; transthyretin; liver transplantation; cardiomyopathy; cardiac electric 

conduction.  
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INTRODUÇÃO 

 

As amiloidoses são doenças cuja patogénese assenta na deposição sistémica, 

maioritariamente extracelular, de fibrilas insolúveis, derivadas de proteínas que sofreram 

alterações conformacionais ou de dobragem, causando a disfunção dos tecidos. Os depósitos 

de amilóide caracterizam-se histologicamente por uma afinidade seletiva para o vermelho de 

Congo e birrefringência verde-maçã à luz polarizada1,2.  

A transtirretina (TTR) é uma das proteínas capaz de causar amiloidose (designada ATTR), 

quer na sua forma wild-type, quer na sua forma mutada.  A TTR mutada tende a dissociar-se, 

da sua conformação tetramérica, nos seus monómeros que podem formar fibrilas que se 

depositam em vários tecidos, estando na génese da polineuropatia amiloidótica familiar (PAF). 

Esta doença foi descrita pela primeira vez, em 1952, pelo Professor Doutor Corino de Andrade 

como “uma forma peculiar de neuropatia periférica”, com início entre os 20 e 35 anos, a que 

se segue um curso inexorável para a morte, em média após 10 anos de evolução3.  

A TTR é uma proteína plasmática produzida na quase totalidade pelo fígado (uma minoria é 

produzida no epitélio retiniano e plexo coróide), cuja função consiste no transporte de tiroxina 

e vitamina A 4. O gene da TTR está localizado no cromossoma 18 5, tendo sido descritas cerca 

de 120 mutações 4, que tendem a agrupar-se em grupos geográficos 5. A mutação Val30Met 

– responsável pela amiloidose hereditária ATTR V30M (p.TTRV50M), na nomenclatura mais 

atual1 - é a mais prevalente no mundo, sendo mais frequente em Portugal, Suécia e Japão 4.  

Na Europa, a prevalência estimada desta mutação é inferior a 1:100.000 habitantes 4, mas 

em Portugal existe um maior foco da doença, sobretudo na região da Póvoa de Varzim e Vila 

do Conde, onde a incidência chega a ser superior a 1:5006.  

Estão descritas outras mutações da TTR, nomeadamente, Val122lle, Ile68Leu, Thr60Ala, 

Leu111Met, que induzem predominantemente cardiomiopatia e que são mais raras em 

Portugal4.  

A Polineuropatia Amiloidótica Familiar relacionada com a transtirretina (TTR-PAF) apresenta 

uma transmissão autossómica dominante com penetrância variável e afeta fundamentalmente 

o funcionamento do sistema nervoso periférico, originando uma neuropatia 

predominantemente axonal, do tipo dying-back, ascendente e disto-proximal, com 

envolvimento autonómico. Frequentemente, a doença também apresenta manifestações a 

nível cardíaco, gastrointestinal, oftalmológico, urológico e renal 7. As suas manifestações são 

heterogéneas, podendo surgir precocemente em indivíduos sem história familiar ou 

manifestar-se tardiamente e o envolvimento cardíaco pode ser predominante sobretudo nas 

apresentações tardias (sendo a designação de ATTR V30M preferível à tradicional TTR-FAP, 
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uma vez que a polineuropatia pode não ser predominante) 4,8. A idade de início dos sintomas 

varia entre a segunda e a nona décadas de vida, dependendo da população, mas a variante 

portuguesa ATTR V30M é tipicamente de início precoce (média 33 anos de idade) e de 

penetrância elevada (80% aos 50 anos e 91% aos 70 anos)4. 

O envolvimento cardíaco na ATTR V30M manifesta-se, frequentemente, por distúrbios de 

condução ou de automaticidade elétrica, bem como, por alterações disautonómicas, sendo 

mais rara a miocardiopatia9. A infiltração de amilóide no sistema de condução manifesta-se 

com arritmias, disfunção do nó sinusal, bloqueios auriculoventriculares (BAV) e bloqueios intra 

ou interventriculares, que podem provocar síncopes ou morte súbita10.  

Os achados ecocardiográficos característicos do envolvimento do miocárdico são o 

espessamento progressivo das paredes ventriculares (por vezes, com aumento da 

ecogenicidade), redução do volume ventricular esquerdo, dilatação da aurícula esquerda, 

fração de ejeção do ventrículo esquerdo normal ou moderadamente reduzida, disfunção 

diastólica e derrame pericárdico, enquadrando-se numa miocardiopatia infiltrativa9.  

Em 1990 iniciou-se a transplantação hepática em doentes com TTR-PAF, na Suécia11. Em 

Portugal, o transplante hepático (TH) em doentes com PAF teve início, em 1992, nos Hospitais 

da Universidade de Coimbra e no Hospital Curry Cabral em Lisboa12. Posteriormente, também 

começou a ser realizado no Hospital de Santo António - Centro Hospitalar do Porto, sendo 

atualmente um centro de referência nacional para tratamento desta doença.  

O TH permite eliminar a maioria da produção de TTR mutada circulante 11 e foi o primeiro 

tratamento a apresentar resultados eficazes em doentes com TTR-PAF, sobretudo se 

realizado em doentes jovens, numa fase inicial da doença, podendo travar a sua evolução 

11,12. Os doentes transplantados apresentam uma taxa de sobrevivência aos 5 anos de 74-

77% 13,14, sendo que esta taxa atinge os 100% em doentes com ATTR V30M e características 

de bom prognóstico15. 

Se relativamente à neuropatia periférica e estado nutricional existe evidência de haver, 

frequentemente, pelo menos uma estabilização da doença16, com um estudo a mostrar 

regressão dos depósitos de amilóide na gordura abdominal 17, nos outros órgãos isso é 

controverso18. A amiloidogénese pode progredir mesmo após TH, com acumulação de TTR 

não mutada. A nível cardíaco, existe alguma evidência de que a doença possa continuar após 

TH 10,19-22. Adicionalmente, o TH está limitado pela disponibilidade de órgãos, a que acrescem 

riscos, não desprezíveis, associados à cirurgia e à imunossupressão. Embora com uma 

probabilidade baixa, em países com prevalência elevada, coloca-se ainda a questão do 

enxerto transplantado pertencer a indivíduo com a doença não diagnosticada6.  
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Em 2011, a Agência Europeia do Medicamento aprovou o tafamidis, um fármaco estabilizador 

da TTR para tratar doentes com ATTR V30M em estadio inicial23,24.  

No entanto, o TH continua a ser uma opção terapêutica utilizada, nomeadamente, nos doentes 

não-respondedores à terapêutica farmacológica7. 

A evolução da doença cardíaca após TH, os protocolos de seguimento cardiovascular a serem 

utilizados nestes doentes, os critérios para implantar pacemaker e o tratamento da fibrilhação 

auricular são tópicos ainda controversos25.  

Pretendemos analisar a evolução de doentes com ATTR V30M submetidos a TH, no que 

concerne a possíveis manifestações cardíacas da doença, pesquisando possíveis preditores 

e procurando descrever o prognóstico destes doentes, o que poderá orientar um 

acompanhamento mais adequado.  

 

 

MÉTODOS 

 

Estudo observacional, com análise retrospetiva dos registos clínicos e de exames 

complementares de diagnóstico, nomeadamente ECG, Holter, ecocardiograma transtorácico 

(ETT) e análises sanguíneas, de doentes com PAF, com a mutação Val30Met (p.TTRV50M), 

submetidos a TH entre 2007 e 2012, seguidos no nosso centro. 

Este estudo foi previamente aprovado pela Comissão de Ética. 

Relativamente ao outcome primário, referente ao atingimento cardíaco da doença, foram 

avaliadas: 

- as alterações significativas da condução, definidas como BAV de 2º grau Mobitz II ou de 

3º grau, doença do nó sinusal sintomática, síndrome de bradi-taqui ou outra indicação 

geral para pacemaker, documentação de pulsação inferior a 50 bpm com sintomas, ou 

>1% de pacing auricular (Ap) ou ventricular (Vp) nos doentes portadores de pacemaker; 

- insuficiência cardíaca (IC), definida na presença de sintomas e/ou sinais compatíveis, e 

compromisso, pelo menos, moderado da função sistólica ventricular esquerda (FSVE), ou 

existência de alguma alteração no ETT (aumento da espessura das paredes ventriculares, 

disfunção diastólica, dilatação da aurícula esquerda) e proBNP elevado26. 

Foram excluídos os doentes submetidos previamente a tratamento farmacológico com 

tafamidis.  

A análise estatística foi realizada recorrendo ao software SPSS®, considerando p<0.05 para 

significância estatística.  
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As variáveis contínuas foram descritas como média ± desvio-padrão, ou mediana (intervalo 

entre quartis 25 e 75 – IQR, interquartile range) se não seguirem uma distribuição gaussiana. 

As variáveis categóricas foram apresentadas em frequência absoluta (n) e percentagens.  

A comparação intra-individual de parâmetros durante o seguimento fez-se utilizando o teste t 

paired-sample (para variáveis contínuas com distribuição normal), o teste Wilcoxon signed-

rank (para variáveis contínuas sem distribuição normal) ou o teste de McNemar related-

samples (para variáveis dicotómicas). 

O ajustamento para covariáveis foi realizado através de regressão logística.  

 

 

RESULTADOS 

 

Caracterização da amostra 

 

Foram avaliados 92 doentes com ATTR V30M submetidos a TH entre 2007 e 2012, no nosso 

centro; foram excluídos 5 doentes tratados previamente com tafamidis e 6 sem informação de 

seguimento após o TH. Assim, considerámos uma amostra de 81 doentes nesta análise. 

A idade mediana à data do transplante foi de 37 anos (IQR 33-42) e 54 doentes (67%) eram 

do sexo feminino (tabela 1). 

Todos os doentes apresentavam sintomas neurológicos. Relativamente ao estadio 

neurológico da doença aquando do TH, 22 doentes (27%) encontravam-se no estadio 1 PND 

(Polyneuropathy Disability Scoring System)4, 51 (63%) no estadio 2, e os restantes estavam 

num estadio superior a 2.  

No final do seguimento (ou antes de falecerem), 6 doentes (7%) pontuavam no estadio 1 PND, 

44 (54%) no estadio 2 e os restantes num estadio superior a 2.  

Em 3 doentes foi diagnosticada diabetes mellitus, que pode ter contribuído para a neuropatia.  

Até ao final do seguimento, 96% dos doentes apresentaram algum sintoma potencialmente 

cardiovascular (apesar de queixas como o cansaço e a dispneia serem difíceis de valorizar 

nesta população), 90% tiveram sintomas gastrointestinais, 82% sintomas urológicos, 64% 

sintomas oftalmológicos e 40% tiveram alterações da função renal. 

Durante uma mediana de 84 (IQR 70-109) meses de seguimento, 39 doentes sofreram uma 

complicação após TH, que foi fatal em 6 casos (7%); 5 dos quais em período peri-transplante 

e 1 caso decorridos 70 meses (após re-transplante por cirrose do enxerto). Não foi encontrado 

nenhum fator preditor de mortalidade. 

Em 36 casos, foi registado algum agravamento clínico após o transplante, em média 1 ± 2 

anos após o TH. 
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Outcomes primários - atingimento cardíaco após transplante hepático 

 

- Alterações de ritmo e condução: 

Foram registadas perturbações significativas da condução elétrica (tais como definidas nos 

Métodos) em 57 doentes. Em 9 doentes, as perturbações significativas da condução foram 

mencionadas antes do TH. Em 8 casos as alterações foram identificadas no mesmo ano do 

TH; em 5 destes por Vp > 1% após implantação profilática do pacemaker. Em 40 casos estas 

alterações só foram descritas após o TH, em média 3 ± 3 anos após TH.  Excluindo o critério 

de percentagem de pacing, que pode estar dependente da programação, 12 doentes tiveram 

alterações significativas da condução após TH: BAV 2º grau Mobitz II ou 3º grau em 4 casos 

(5%) e bradicardia significativa em 11 casos (13,5%). 

 

Relativamente às alterações detetadas nos ECG seriados, a mais frequente foi a má 

progressão da onda R nas derivações precordiais, seguida de alterações inespecíficas da 

repolarização ventricular (tabela 2). Durante o seguimento, não se destacou uma variação 

estatisticamente significativa de nenhum parâmetro eletrocardiográfico. Houve uma 

tendência, não significativa, para alargamento do QRS durante o follow-up. 

  

Durante o seguimento, 8 doentes (10%) tiveram flutter ou fibrilhação auricular, em média 5 ± 

4 anos após TH (2 doentes já tinham este diagnóstico antes do TH). 

Em 13 doentes (16%) foram documentadas taquicardias supraventriculares paroxísticas ou 

taquicardia sinusal inapropriada, em média 2 ± 3 anos após TH (2 doentes também com este 

diagnóstico antes do TH).  

 

Doentes portadores de pacemaker 

Todos os doentes tinham implantado pacemaker definitivo antes do TH, na maioria de dupla 

câmara (apenas 3 doentes possuíam pacemaker de câmara única). 

Em 66 doentes, o pacemaker foi implantado “profilaticamente” antes do TH; 1 doente 

apresentava alterações da condução, mas sem critérios gerais para implantar pacemaker; 10 

doentes tinham indicação geral para implantar pacemaker; não encontrámos informação clara 

sobre motivo de implantação em 4 doentes.  

Ao longo do seguimento, 4 doentes tiveram uma infeção associada ao dispositivo e 1 doente 

teve fratura/disfunção do eletrocatéter. 

Relativamente à percentagem de pacing, 45 doentes (56%) tiveram Ap >1% e 47 (58%) 

tiveram Vp >1%, em algum momento, durante o seguimento; 7 doentes (9%) ficaram 

dependentes de pacemaker, após uma mediana de 8 (IQR 6-9) anos. 
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Ao longo do seguimento, houve uma tendência para aumento da percentagem de pacing 

(tabela 3). Comparando as percentagens de Vp aos 4 anos com 8 ou 10 anos após TH, 

observa-se um aumento significativo (p=0.032 e p=0.043, respetivamente), o que não 

acontece se se considerar a baseline ou 2 anos como comparação, atendendo ao número 

mais reduzido de doentes (tabela 3). Relativamente ao Ap, verificou-se um aumento 

significativo entre os 4 e os 8 anos após TH (p=0.003), mas o mesmo não se verificou para 

os restantes intervalos. 

 

- Insuficiência cardíaca/ miocardiopatia infiltrativa: 

 

Obtiveram-se dados de ETT em 68 doentes na baseline e em 26 doentes durante o 

seguimento, com uma mediana de 2 anos (IQR 1-5) entre eles. 

Verificou-se um aumento significativo da espessura máxima das paredes do ventrículo 

esquerdo após o TH (10.5 ± 1.5 mm versus 11.5 ± 2.3 mm; p=0.022) (tabela 4). Dos 5 doentes 

com espessura das paredes ventriculares superior ao normal no 2º ETT, esta já estava 

descrita no 1º ETT em 3 deles, estando ausente em 2.  

Em 25 doentes foi diagnosticada hipertensão arterial, embora não se tenha verificado uma 

relação significativa entre a presença de hipertensão e a espessura das paredes do ventrículo 

esquerdo. 

Apesar da proporção de doentes com dilatação da aurícula esquerda e com valvulopatias ter 

aumentado durante o seguimento, não houve outros parâmetros ecocardiográficos com 

variação estatisticamente significativa, para além da espessura das paredes ventriculares 

(tabela 4). Apenas num doente se confirmou compromisso da FSVE. 

Verificaram-se critérios para diagnóstico de IC em 3 doentes: um doente com critérios 

presentes antes do TH, um 6 anos após TH e outro 8 anos após TH. Em 3 doentes adicionais 

detetaram-se alterações significativas da remodelagem cardíaca e o diagnóstico de IC era 

muito provável, após TH: 2 deles com aumento significativo da espessura das paredes do 

ventrículo esquerdo e 1 com disfunção ligeira do ventrículo esquerdo; os 3 com níveis 

aumentados de proBNP sérico, mas adicionalmente com disfunção renal e sem registo de 

sintomas.  

Não se observou uma diferença significativa nos valores de proBNP ao longo do seguimento 

após TH (tabela 5). 
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DISCUSSÃO 

 

Uma análise de 1940 doentes com TTR-PAF submetidos a TH revelou taxas de sobrevida de 

55% aos 20 anos. Um valor mais elevado de índice de massa corporal modificado, início 

precoce da doença (early onset), menor duração da doença antes do transplante e a mutação 

Val30Met foram preditores independentes de melhor prognóstico27. De facto, nos doentes com 

estes fatores de bom prognóstico os resultados do TH têm sido muito favoráveis, o que pode 

colocar aos médicos o dilema de quando propor esta alternativa, sobretudo com novos 

fármacos à disposição, com menos riscos imediatos do que o TH, reservando o TH para os 

não-respondedores à terapêutica farmacológica e para fases mais avançadas da doença, que 

por outro lado, também não terão tanto benefício com o TH. Neste estudo, a mortalidade 

cardiovascular destes doentes foi superior à de doentes submetidos a TH por outras causas 

27. Efetivamente, a causa de morte mais frequente nestes doentes é cardiovascular ou por 

septicemia (cada uma responsável por 1/5 das mortes de acordo com os dados mais recentes 

do Familial Amyloidotic Polyneuropathy World Transplant Registry). Outros estudos 

mostraram que alterações cardiovasculares, como a largura do QRS (>120 ms), hipotensão 

ortostática, espessura aumentada do septo interventricular ou classe NYHA>1, eram 

preditores de mau prognóstico, para além de um score PND>2 14. 

Na nossa amostra, a taxa de mortalidade foi bastante reduzida. Não conseguimos detetar 

fatores preditores de mortalidade, provavelmente devido ao número diminuto de eventos e ao 

número total da amostra. 

 

Observaram-se alterações da automaticidade e da condução após o TH, de acordo com o 

que já havia sido documentado em outros estudos10,20,21, embora o nosso estudo tenha várias 

limitações, pois tratou-se de uma análise retrospetiva, estando dependente dos registos 

clínicos das consultas, com informação em falta. Além disto, todos os doentes tinham 

pacemaker e diferentes modos de programação, o que pode ter influenciado, 

significativamente, as percentagens de pacing.  

A implantação de pacemaker pré-TH é controversa, mas foi implementada em alguns centros, 

tal como no nosso, atendendo à ocorrência de eventos adversos nos primeiros casos de TH, 

presumindo-se que o prognóstico seria melhor nos portadores de pacemaker. Efetivamente, 

outros autores descreveram que as alterações da condução continuam a progredir após TH, 

podendo estes doentes necessitar de pacemaker após TH (embora geralmente mais de 3 

anos após o TH) 21,28, embora nenhum estudo tenha mostrado benefícios em termos de 

sobrevida relacionados com a implantação “profilática” de pacemaker25. Assim, ainda não 

existem recomendações relativamente aos critérios para implementar pacemaker nesta 
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população, nem existe nenhuma evidência científica de que os critérios devam ser diferentes 

nos doentes submetidos a TH.  

Um estudo francês mostrou aparente benefício com a implantação de pacemaker com limiares 

bastante mais baixos do que os critérios gerais (designada “profilática” pelos autores, embora 

fosse necessário que os doentes tivessem um intervalo HV >70 ms, ou HV > 55 ms e bloqueio 

fascicular, ou intervalo PR >200 ms, ou ponto de Wenckebach anterógrado <100 bpm), 

considerando que 25% destes doentes desenvolveram BAV de alto grau e ficaram 

dependentes do pacemaker; no entanto, isto ocorreu em média 59 meses após a 

implantação10. 

Na nossa amostra, os doentes eram bastante mais jovens e a dependência de pacemaker 

verificou-se em apenas 9% e, no mínimo, 5 anos após a implantação. 

 

A ocorrência de flutter ou fibrilhação auricular ocorreu mais do que seria esperado para a faixa 

etária, representando frequentemente um desafio quanto à abordagem terapêutica, que pode 

ser controversa nestes doentes.  

Outras disritmias supraventriculares também foram bastante frequentes (16% dos doentes), 

não havendo registo de disritmias ventriculares significativas. 

 

Relativamente às alterações eletrocardiográficas, a má progressão da onda R nas derivações 

precordiais e as alterações inespecíficas da repolarização ventricular foram as alterações 

mais frequentes, sendo outras alterações tipicamente descritas nas amiloidoses, como a 

baixa voltagem ou ondas Q patológicas, mais raras. Houve uma tendência, não significativa, 

para o prolongamento do QRS durante o seguimento. O tamanho da nossa amostra não teve 

poder suficiente para analisar uma possível relação entre alterações eletrocardiográficas e o 

desenvolvimento de IC. 

Na nossa amostra, o diagnóstico de IC só foi firmado em 3 casos (2 deles após TH), sendo 

muito provável em outros 3 casos, mas a ocorrência de IC pode ter sido subestimada, 

atendendo aos critérios aplicados: para além de sintomas ou sinais compatíveis registados 

nas consultas, só poderia ser diagnosticada a doentes que tivessem realizado 

ecocardiograma e, se não tivessem compromisso pelo menos moderado da FSVE, teriam de 

apresentar um nível de proBNP aumentado. Para além do número reduzido de doentes que 

repetiram o ETT durante o seguimento, a maioria fê-lo poucos anos depois do TH. 

Outros autores também já tinham descrito que a miocardiopatia amiloidótica poderia 

desenvolver-se ou continuar a progredir após TH19,20,22. Um grupo propôs que o tipo de fibrilas 

de TTR poderia determinar esta progressão, sendo que as fibrilas fragmentadas tipo A 

desenvolveriam mais IC após TH do que as fibrilas intactas tipo B (sem TTR truncada)29. 
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Curiosamente, as fibrilas tipo A parecem ser as que dão alterações na cintigrafia 99m Tc-DPD 

(99m tecnécio-3,3 difosfono-1,2-ácido propanodicarboxílico)30. 

De qualquer forma, nestes doentes com ATTR V30M com apresentação precoce, a expressão 

de miocardiopatia amiloidótica ocorre mais raramente e parece ser mais tardia do que as 

alterações da condução elétrica cardíaca. 

O diagnóstico é, frequentemente, um desafio, pois os sintomas são inespecíficos e as 

limitações inerentes à doença habitualmente condicionam a capacidade funcional. Para além 

do ecocardiograma e peptídeos natriuréticos, a cintigrafia com 99mTc-DPD 31, cintigrafia com 

MIBG (123-iodo metaiodobenzilguanidina)32 e mesmo a ressonância magnética cardíaca 

podem dar um importante contributo para o diagnóstico e prognóstico.  

São necessários mais estudos prospetivos com uma avaliação cardiovascular sistematizada 

para compreendermos melhor a evolução desta doença, modificada pelas diferentes 

terapêuticas disponíveis, nomeadamente, pelo TH.   

 

CONCLUSÕES 

 

Nesta amostra de 81 doentes com ATTR V30M submetidos a TH entre 2007 e 2012, com 

mediana de seguimento de 84 meses (IQR 70-109), a taxa de mortalidade foi baixa (7%).  

Uma vez que todos os doentes foram submetidos a implantação de pacemaker definitivo antes 

do TH, a análise das perturbações do automatismo e da condução ficou dificultada; porém, é 

de salientar o registo de BAV de alto grau em 5% dos doentes e de bradicardia (com 

frequência cardíaca inferior a 50 bpm) em 13.5%, após TH. Ao longo do seguimento, registou-

se um aumento nas percentagens de pacing e 9% dos doentes ficaram dependentes de 

pacemaker. 

Assim, efetivamente, parece haver uma progressão das alterações da automaticidade e da 

condução elétrica após o TH.  

A ocorrência de flutter ou fibrilhação auricular e de outras taquicardias supraventriculares foi 

relativamente frequente. 

Adicionalmente, neste estudo, verificou-se um aumento significativo da espessura máxima 

das paredes do ventrículo esquerdo após o TH e 5 doentes (6%) tinham critérios para IC ou 

IC muito provável após TH.  

Portanto, deve manter-se um seguimento sistematizado de alterações cardíacas após TH, 

quer relativamente aos distúrbios de condução (sobretudo se os doentes não forem 

sistematicamente submetidos a implantação de pacemaker pré-TH), quer ao desenvolvimento 

de miocardiopatia infiltrativa, que embora mais rara e tardia, também pode ocorrer.  



10 
 

BIBLIOGRAFIA 

1. Sipe JD, Benson MD, Buxbaum JN, Ikeda SI, Merlini G, Saraiva MJ, Westermark P. Amyloid 
fibril proteins and amyloidosis: chemical identification and clinical classification. International Society 
of Amyloidosis 2016 Nomenclature Guidelines. Amyloid 2016;23:209-13. 
2. Lobato L. Classificação das Amiloidoses. Sinapse, Publicação da Sociedade Portuguesa de 
Neurologia 2006;6:68-73. 
3. Andrade C. A peculiar form of peripheral neuropathy; familiar atypical generalized 
amyloidosis with special involvement of the peripheral nerves. Brain 1952;75:408-27. 
4. Ando Y, Coelho T, Berk JL, Cruz MW, Ericzon BG, Ikeda S, Lewis WD, Obici L, Planté-
Bordeneuve V, Rapezzi C, Said G, Salvi F. Guideline of transthyretin-related hereditary amyloidosis for 
clinicians. Orphanet J Rare Dis 2013;8:1-18. 
5. Ruberg FL, Berk JL. Transthyretin (TTR) cardiac amyloidosis. Circulation 2012;126:1286-300. 
6. Lacerda PC, Moreira L, Vitorino R, Costa PP A paramiloidose em Portugal: reflexão sobre o 
paradigma da transplantação hepática motivada por um caso clínico. Boletim Epidemiológico 
Observações - Especial Doenças Raras 2015;5:41-3. 
7. Adams D, Suhr OB, Hund E, Obici L, Tournev I, Campistol JM, Slama MS, Hazenberg BP, 
Coelho T; European Network for TTR-FAP (ATTReuNET). First European consensus for diagnosis, 
management, and treatment of transthyretin familial amyloid polyneuropathy. Curr Opin Neurol 
2016;29:S14-26. 
8. Conceição I, De Carvalho M. Clinical variability in type I familial amyloid polyneuropathy 
(Val30Met): comparison between late- and early-onset cases in Portugal. Muscle Nerve 2007;35:116-
8. 
9. Azevedo Coutinho C. Envolvimento Cardíaco na Polineuropatia Amiloidótica Familiar. 
Sinapse, Publicação da Sociedade Portuguesa de Neurologia 2006;6:92-8. 
10. Algalarrondo V, Dinanian S, Juin C, Chemla D, Bennani SL, Sebag C, Planté V, Le Guludec D, 
Samuel D, Adams D, Slama MS. Prophylactic pacemaker implantation in familial amyloid 
polyneuropathy. Heart Rhythm 2012;9:1069-75. 
11. Holmgren G, Steen L, Ekstedt J, Groth CG, Ericzon BG, Eriksson S, Andersen O, Karlberg I, 
Nordén G, Nakazato M, Hawkins P Biochemical effect of liver transplantation in two Swedish patients 
with familial amyloidotic polyneuropathy (FAP-met30). Clin Genet 1991;40:242-6. 
12. Furtado E. Transplantação Hepática na Polineuropatia amiloidótica Familiar. Sinapse, 
Publicação da Sociedade Portuguesa de Neurologia 2006 2006;6:151-4. 
13. Herlenius G, Wilczek HE, Larsson M, Ericzon BG. Ten years of international experience with 
liver transplantation for familial amyloidotic polyneuropathy: results from the familial amyloidotic 
polyneuropathy world transplant registry. Transplantation 2004;77:64-71. 
14. Algalarrondo V, Antonini T, Théaudin M, Ducot B, Lozeron P, Chemla D, Benmalek A, Lacroix 
C, Azoulay D, Castaing D, Cauquil C, Rouzet F, Dinanian S, Eliahou L, Le Guludec D, Samuel D, Slama 
MS, Adams D. Prediction of long-term survival after liver transplantation for familial transthyretin 
amyloidosis. J Am Coll Cardiol 2015;66:2154-6. 
15. Yamashita T, Ando Y, Okamoto S, Misumi Y, Hirahara T, Ueda M, Obayashi K, Nakamura M, 
Jono H, Shono M, Asonuma K, Inomata Y, Uchino M. Long-term survival after liver transplantation in 
patients with familial amyloid polyneuropathy. Neurology 2012;78:637-43. 
16. Okumura K, Yamashita T, Masuda T, Misumi Y, Ueda A, Ueda M, Obayashi K, Jono H, 
Yamashita S, Inomata Y, Ando Y. Long-term outcome of patients with hereditary transthyretin V30M 
amyloidosis with polyneuropathy after liver transplantation. Amyloid 2016;23:39-45. 
17. Tsuchiya A, Yazaki M, Kametani F, Takei Y, Ikeda S. Marked regression of abdominal fat 
amyloid in patients with familial amyloid polyneuropathy during long-term follow-up after liver 
transplantation. Liver Transpl 2008;14:563-70. 
18. Carvalho A, Rocha A, Lobato L. Liver transplantation in transthyretin amyloidosis: issues and 
challenges. Liver Transpl 2015;21:282-92. 



11 
 

19. Yazaki M, Mitsuhashi S, Tokuda T, Kametani F, Takei YI, Koyama J, Kawamorita A, Kanno H, 
Ikeda SI. Progressive wild-type transthyretin deposition after liver transplantation preferentially 
occurs onto myocardium in FAP patients. Am J Transplant 2007;7:235-42. 
20. Yamamoto S, Wilczek HE, Nowak G, Larsson M, Oksanen A, Iwata T, Gjertsen H, Söderdahl G, 
Wikström L, Ando Y, Suhr OB, Ericzon BG. Liver transplantation for familial amyloidotic 
polyneuropathy (FAP): a single-center experience over 16 years. Am J Transplant 2007;7:2597-604. 
21. Okamoto S, Hörnsten R, Obayashi K, Wijayatunga P, Suhr OB. Continuous development of 
arrhythmia is observed in Swedish transplant patients with familial amyloidotic polyneuropathy 
(amyloidogenic transthyretin Val30Met variant). Liver Transpl 2011;17:122-8. 
22. Olofsson BO, Backman C, Karp K, Suhr OB. Progression of cardiomyopathy after liver 
transplantation in patients with familial amyloidotic polyneuropathy, Portuguese type. 
Transplantation 2002;73:745-51. 
23. Coelho T, Maia LF, Martins da Silva A, Waddington Cruz M, Planté-Bordeneuve V, Lozeron P, 
Suhr OB, Campistol JM, Conceição IM, Schmidt HH, Trigo P, Kelly JW, Labaudinière R, Chan J, 
Packman J, Wilson A, Grogan DR. Tafamidis for transthyretin familial amyloid polyneuropathy: a 
randomized, controlled trial. Neurology 2012;79:785-92. 
24. Coelho T, Maia LF, da Silva AM, Cruz MW, Planté-Bordeneuve V, Suhr OB, Conceiçao I, 
Schmidt HH, Trigo P, Kelly JW, Labaudinière R, Chan J, Packman J, Grogan DR. Long-term effects of 
tafamidis for the treatment of transthyretin familial amyloid polyneuropathy. J Neurol 
2013;260:2802-14. 
25. Castaño A, Drachman BM, Judge D, Maurer MS. . Natural history and therapy of TTR-cardiac 
amyloidosis: emerging disease-modifying therapies from organ transplantation to stabilizer and 
silencer drugs. Heart Fail Rev 2015;20:163–78. 
26. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ, Falk V, González-Juanatey 
JR, Harjola VP, Jankowska EA, Jessup M, Linde C, Nihoyannopoulos P, Parissis JT, Pieske B, Riley JP, 
Rosano GM, Ruilope LM, Ruschitzka F, Rutten FH, van der Meer P. . 2016 ESC Guidelines for the 
diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and 
treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Eur J Heart 
Fail 2016;18:891-975. 
27. Ericzon BG, Wilczek HE, Larsson M, Wijayatunga P, Stangou A, Pena JR, Furtado E, Barroso E, 
Daniel J, Samuel D, Adam R, Karam V, Poterucha J, Lewis D, Ferraz-Neto BH, Cruz MW, Munar-Ques 
M, Fabregat J, Ikeda S, Ando Y, Heaton N, Otto G, Suhr O. Liver Transplantation for Hereditary 
Transthyretin Amyloidosis: After 20 Years Still the Best Therapeutic Alternative? Transplantation 
2015;99:1847-54. 
28. Hörnsten R, Wiklund U, Olofsson BO, Jensen SM, Suhr OB. Liver transplantation does not 
prevent the development of life-threatening arrhythmia in familial amyloidotic polyneuropathy, 
Portuguese-type (ATTR Val30Met) patients. Transplantation 2004;78:112-6. 
29. Gustafsson S, Ihse E, Henein MY, Westermark P, Lindqvist P, Suhr OB. Amyloid fibril 
composition as a predictor of development of cardiomyopathy after liver transplantation for 
hereditary transthyretin amyloidosis. Transplantation 2012;93:1017-23. 
30. Pilebro B, Suhr OB, Näslund U, Westermark P, Lindqvist P, Sundström T. 99m)Tc-DPD uptake 
reflects amyloid fibril composition in hereditary transthyretin amyloidosis. Ups J Med Sci 
2016;121:17-24. 
31. Rapezzi C, Quarta CC, Guidalotti PL, Pettinato C, Fanti S, Leone O, Ferlini A, Longhi S, 
Lorenzini M, Reggiani LB, Gagliardi C, Gallo P, Villani C, Salvi F. Role of (99m)Tc-DPD scintigraphy in 
diagnosis and prognosis of hereditary transthyretin-related cardiac amyloidosis. JACC Cardiovasc 
Imaging 2011;4:659-70. 
32. Coutinho MC, Cortez-Dias N, Cantinho G, Conceição I, Oliveira A, Bordalo e Sá A, Gonçalves S, 
Almeida AG, de Carvalho M, Diogo AN. Reduced myocardial 123-iodine metaiodobenzylguanidine 
uptake: a prognostic marker in familial amyloid polyneuropathy. Circ Cardiovasc Imaging 2013;6:627-
36. 



12 
 

 

TABELAS 

 

Tabela 1 - Caracterização da população 

Idade no início do tratamento; mediana (IQR) 37 (33-42) 

Género masculino; n (%) 27 (33%) 

Anos com sintomas à data do transplante; média ± DP 5 ± 4 

Follow-up (meses); mediana (IQR)  84 (70-109) 

Agravamento clínico após TH; n (%) 36 (44%) 

Complicação não fatal do TH; n (%) 33 (41%) 

Complicação fatal do TH; n (%) 6 (7%) 

Estadio 1 PND inicial 22 (27%) 

Estadio 1 PND no final do seguimento 6 (7%) 

Sintomas cardiovasculares; n (%) 78 (96%) 

Sintomas neurológicos; n (%)  81 (100%) 

Sintomas gastrointestinais; n (%) 73 (90%) 

Sintomas urológicos; n (%) 66 (82%) 

Alterações oftalmológicas; n (%) 52 (64%) 

Alterações renais; n (%) 32 (40%) 

Alterações significativas da condução; n (%) 57 (70%) 

Pacemaker antes do TH; n (%) 81 (100%) 

Fibrilhação/ flutter auricular; n (%) 8 (10%) 

Outras arritmias supraventriculares 13 (16%) 

Disritmias ventriculares 1 (1%) 

Insuficiência cardíaca 3 (4%) 

Morte 6 (7%) 
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Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (DP) para as variáveis contínuas 

com distribuição normal, e como mediana e intervalo entre quartil 25 e 75 (IQR, interquartile 

range) para as que não apresentavam distribuição normal; e como n (número de doentes) e 

% (percentagem) para as variáveis categóricas. 

Legenda: PND – Polyneuropathy Disability Scoring System (pontuação da polineuropatia).   

TH – transplante hepático. 
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Tabela 2 - Alterações eletrocardiográficas durante o seguimento 

 
 

Inicial 2 

anos 

4 

anos 

6 

anos 

8 

anos 

 

p 

Intervalo PR (ms); média ± 

DP 

181 ± 

35 

(n=55) 

193 ± 

44 

(n=48) 

194 ± 

43 

(n=35) 

185 ± 

39 

(n=25) 

185 ± 

38 

(n=12) 

0.148 

Intervalo QRS (ms); média ± 

DP 

99 ± 

17 

(n=55) 

98 ± 

16 

(n=48) 

102 ± 

21 

(n=35) 

100 ± 

19 

(n=25) 

120 ± 

24 

(n=12) 

0.627 

Índice de Sokolow (mV); 

média ± DP 

19 ± 7 

(n=54) 

21 ± 9 

(n=47) 

20 ±10 

(n=35) 

18 ± 8 

(n=25) 

22 ±14 

(n=12) 
1.000 

Voltagem máxima nas 

derivações dos membros 

(mV); média ± DP 

11 ± 5 

(n=56) 

12 ± 5 

(n=47) 

12 ± 7 

(n=35) 

11 ± 4 

(n=25) 

12 ± 4 

(n=12) 
0.278 

BAV 2º grau Mobitz I; n/total 4/60 1/48 1/36 3/27 4/14 1.000 

BAV alto grau (2º grau 

Mobitz II, 2:1 ou BAV 

completo); n/total 

2/59 0/48 0/34 2/26 3/13 

 

1.000 

BCRE; n/total 0/56 0/48 5/35 2/26 2/12 0.125 

Ondas Q (pseudoenfarte); 

n/total 
4/55 4/48 4/34 2/25 2/13 1.000 

Alterações da 

repolarização; n/total 
19/55 22/48 16/33 13/25 8/12 0.180 

Má progressão onda R nas 

precordiais; n/total 
42/56 38/48 25/34 17/25 9/12 1.000 
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Caracterização das alterações eletrocardiográficas, durante o seguimento. A última coluna 

contém a comparação entre as médias ou proporções iniciais (baseline) e aos 4 anos 

(atendendo ao número de doentes para análise), utilizando o teste Wilcoxon signed rank ou 

teste de McNemar para amostras relacionadas, respetivamente.  

Legenda: BAV – bloqueio auriculoventricular. BCRE – bloqueio completo de ramo esquerdo. 

DP- desvio padrão. n-número de doentes 
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Tabela 3 - Percentagens de pacing ao longo do seguimento 

 

 Inicial 

(n=12) 

2 anos 

(n=23) 

4 anos 

(n=32) 

6 anos 

(n=34) 

8 anos 

(n=25) 

10 anos 

(n=17) 

 M
e

d
ia

na
 

IQ
R

 

M
e

d
ia

na
 

IQ
R

 

M
e

d
ia

na
 

IQ
R

 

M
e

d
ia

na
 

IQ
R

 

M
e

d
ia

na
 

IQ
R

 

M
e

d
ia

na
 

IQ
R

 

Ap 2 0-24 6 1-31 16 7-36 15 4-30 20 9-72 28 14-80 

Vp 1 0-90 2 0-26 8 1-65 15 1-58 23 1-92 5 1-80 

 

Os dados são apresentados como mediana e intervalo entre quartil 25 e 75 (IQR, interquartile 

range).  

Legenda: Ap – percentagem de pacing auricular. n – número de doentes. Vp – percentagem 

de pacing ventricular. 
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Tabela 4 - Avaliação ecocardiográfica 

 

 Parâmetros ecocardiográficos ETT inicial 2º ETT 

Espessura máxima paredes VE (mm) 10.5 ± 1.5 11.5 ± 2.3 

Espessura aumentada das paredes VE (n/total) 8/68  5/26 

Espessura aumentada das paredes VD (n/total) 0/68  0/26 

Diâmetro telediastólico VE (mm) 42 ± 8 43 ± 8 

Dilatação VE (n/total) 0/68 1/26 

Dilatação VD (n/total) 0/68  0/26 

FSVE (n/total)   

    Normal  68/68 25/26 

    Compromisso ligeiro 0/68 1/26 

    Compromisso moderado 0/68 0/26 

    Compromisso severo 0/68 0/26 

Compromisso da FSVD (n/total) 0/68  0/26 

Valvulopatia significativa (n/total) 4/68  3/26 

Dilatação AE (n/total) 7/68  7/26 

Aparência granular das paredes VE (n/total) 0/68  0/26 

Derrame pericárdico (n/total) 1/68  1/26 

 

As variáveis contínuas, com distribuição normal, apresentam-se com média ± desvio padrão 

(DP). Alguns parâmetros de função diastólica não se encontram preenchidos, porque não se 

encontravam disponíveis nos relatórios do segundo ecocardiograma transtorácico (ETT). 

Entre o ETT inicial (baseline) e o segundo ETT decorreram em média 3 ± 3 anos.  

Legenda: AE – aurícula esquerda. VD – ventrículo direito. VE- ventrículo esquerdo. FSVE – 

função sistólica ventricular esquerda. FSVD – função sistólica ventricular direita. n – número 

de doentes. PSAP- pressão sistólica na artéria pulmonar. VCI – veia cava inferior. 
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Tabela 5 - Valores de proBNP durante o seguimento 

 

 Inicial 

(n=72) 

2 anos 

(n=70) 

4 anos 

(n=68) 

6 anos 

(n=62) 

8 anos 

(n=34) 

10 anos 

(n=16) 

Mediana 190 214 204 235 227 185 

IQR 76-511 87-456 108-364 111-432 120-418 71-482 

 

Os dados são apresentados como mediana e intervalo entre quartil 25 e 75 (IQR, interquartile 

range), em ng/ml. Legenda: n – número de doentes 

  

 


