
MELDNA: UMA ANÁLISE DA SOBREVIDA DE PACIENTES 
SUBMETIDOS A TRANSPLANTE HEPÁTICO 

Cláudia Souza Lucatto1 , Dra. Ilka de Fátima Santana Ferreira Boin2 
1Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp 
2Unidade de Transplante Hepático da Faculdade de Ciências Médicas do Hospital de Clínicas da Universidade Estadual de 
Campinas 

Introdução 
         Mediante a necessidade da análise de casos 
clínicos para a classificação dos mesmos para a lista 
de espera de transplantes hepáticos, foram 
desenvolvidos métodos como o CTP, MELD e,mais 
recentemente , o MELDNa. O mesmo considera em 
sua análise os níveis séricos de sódio, de bilirrubina 
sérica, creatina e INR. Com o objetivo de comprovar 
a eficiência no prognóstico de sobrevida pós-
transplante de pacientes que esperam o 
transplante hepático.(1,2)  

Metodologia 
          O estudo será realizado a partir da analise de 
prontuários de pacientes, por intermédio de dados 
coletados prospectivamente efetuou-se um estudo 
de coorte longitudinal retrospectivo. Avaliaram-se 
os dados dos doadores, incluindo quesitos como: 
idade, sexo, peso, creatinina, bilirrubina, sódio, 
aspartato aminotransferase, antecedentes 
pessoais, causa da morte, presença de esteatose, 
número de critérios expandidos do doador e índice 
de risco do doador (IRD). Além disso, foram 
avaliados dados pré, intra e pós operatórios do 
receptor, analisando-se as variáveis: sexo, idade, 
peso (IMC), doença hepática, Child-Turcotte-Pugh 
(pontos), escore MELDNa, depuração de 
creatinina, sódio, tempos de isquemia e de 
hospitalização, quantidade de hemoderivados 
transfundidos, presença e grau de disfunção do 
enxerto. O estudo se baseará na comparação entre 
os métodos de MELDNa, MELD-Na, iMELD, MESO e 
UKELD.  A análise estatística será feita por teste de 
análise multivariada de valores prospectivos de 
sobrevida, através da curva ROC, com o uso do 
programa MEDCALC (versão 12.3, ano de 2012). 

    Resultados e Discussão 
           Conforme os estudos baseados na avaliação por 
meio da Curva Roc, foi possível definir que entre uma 
população de estudo de 80 pacientes transplantados, 
com porcentagens de 82,25% de homens e óbito de 45% 
dos pesquisados, os métodos de análise estudados, não 
foram capazes de contemplar, sensivelmente, a 
sobrevida pós-transplante.  MELD-Na, com área abaixo 
da curva ROC (AUC) de 0,517, apresentou uma 
sensibilidade pouco significativa de 67,57 e 
especificidade de 46, 51. Imeld indicou uma área 
proporcionalmente maior, de 0,538, mas ainda 
insuficiente para demosntrar significância como critério 
de predisposição; sensibilidade de 43,24 e especificidade 
de 72,09.  MELDNa, uma AUC pouco diferente de sua 
semelhante, com 0,516, mas com maiores índices de 
sensibilidade (70,27) e especificidade (51,16). MESO 
possuiu entre as variantes a menor área (0,508), com 
especificidade de 51,16 e sensibilidade de 70,27. UKELD, 
AUC  de 0,516, para uma sensibilidade de 43,24 e 
especificidade de 69,77. 

Conclusão 
           Como os métodos em questão não foram preditivos de uma 
forma ampla, específica e sensível para a análise da sobrevida, vê-se 
necessário ampliar a população de estudo, além da introdução de 
possíveis outras variantes de análise para obtenção de parâmetros 
com maior capacidade de determinar a sobrevida e determinar de 
forma mais coerente a organização das filas de transplante. (3, 4, 5) 
A idade média observada foi de 53 anos, com predominância do sexo 
masculino (82,25%, com mortalidade maior entre os homens, 
demonstrando a necessidade de medidas preventivas quanto às 
principais enfermidades que levam ao tratamento por transplante, 
como por exemplo: hepatite C e consumo exacerbado de bebidas 
alcoólicas. 
 
            Concluindo, observou-se que, embora se tenha estudado e 
analisado vários casos/parâmetros dos doadores e dos receptores, de 
ambos os sexos, os critérios utilizados não foram significantes para a 
avaliação da sobrevida. Todavia, de uma forma geral, o sódio sérico e 
a idade apresentaram-se como critérios de avaliação importantes para 
o estudo individual de cada paciente. No Brasil, a escassez de 
doadores, evidencia a necessidade de parâmetros mais precisos.(5) 
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