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RESUMO 
 

Introdução: O transplante hepático é o tratamento de escolha para pacientes com 
cirrose descompensada, carcinoma hepatocelular (dentro dos Critérios de Milão) e 
hepatite fulminante. A cirrose por álcool e a cirrose pelo vírus da hepatite C são as 
etiologias que mais submetem os pacientes ao transplante hepático. Os escores BAR, 
PSOFT, SOFT e DRI são utilizados para o prognóstico de sobrevida dos pacientes 
pós-transplante hepático. Objetivo: Determinar a epidemiologia dos pacientes 
transplantados e avaliar a associação de variáveis demográficas e clínicas em relação 
à sobrevida. Definir o melhor ponto corte dos escores prognósticos BAR, SOFT e DRI, 
qual o de maior acurácia e avaliar a correlação dos escores prognósticos entre si e 
em relação ao MELD. Metodologia: Efetuou-se um estudo retrospectivo transversal 
de 177 pacientes do período de 16 de junho de 2016 a 09 de agosto de 2018 de um 
hospital terciário do município de Curitiba, Paraná. Foram analisados dados sobre o 
receptor, doador e transplante, preenchidos os relatórios de transplante de fígado e 
calculados os escores prognósticos BAR, PSOFT, SOFT e DRI para cada 
transplantado. Resultados: A cirrose alcoólica (41,2%) e a cirrose pelo VHC (11,9%) 
foram as principais etiologias pré-transplante. A média de idade dos pacientes foi de 
56 ± 11,1 anos, sendo 72,3% do sexo masculino. O melhor ponto corte para BAR foi 
9 (AUROC = 0,69) e para SOFT foi 12 (AUROC = 0,73). O escore DRI não discriminou 
a sobrevida (p=0,139). A maior correlação se deu entre BAR e SOFT (r = 0,72). O 
MELD está mais correlacionado com o BAR (r = 0,74). A sobrevida ao final de 3 e 12 
meses foi de 74% e 69,3%, respectivamente. As variáveis sexo feminino (p=0,013), 
MELD > 35 (p<0,001) e o transplante prévio (p=0,003), diminuíram significativamente 
a sobrevida após o transplante, ao passo que idade, IMC, trombose de veia porta no 
transplante e o tempo de isquemia fria, não se mostraram relevantes para a sobrevida. 
Conclusão: As principais etiologias para o transplante hepático foram a cirrose 
alcoólica e a cirrose pelo VHC, com predomínio do sexo masculino. Receptores com 
o sexo feminino, o MELD > 35 e o transplante prévio estão associados com uma pior 
sobrevida. O escore SOFT com ponto de corte 12 teve maior acurácia em predizer a 
sobrevida em 3 meses após o transplante, dentre os três escores estudados. 
 

Descritores: Transplante de fígado, cirrose hepática, escores prognósticos, análise 
da sobrevida. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
Introduction: Liver transplantation is the treatment of choice for patients with 
decompensated cirrhosis, hepatocellular carcinoma (within the Milan Criteria) and 
fulminant hepatitis. Alcohol cirrhosis and cirrhosis of hepatitis C virus are the etiologies 
that make most patients undergo liver transplantation. BAR, PSOFT, SOFT and DRI 
scores are used for the prognosis of the survival of patients after liver transplantation. 
Objective: To determine the epidemiology of transplanted patients and to evaluate the 
association of demographic and clinical variables in relation to survival. To define the 
best cutoff point for the BAR, SOFT and DRI prognostic scores, which is the most 
accurate and to evaluate the correlation of the prognostic scores among themselves 
and in relation to MELD. Methods: A retrospective cross-sectional study of 177 
patients from the period from June 16, 2016 to August 09, 2018, was carried out from 
a tertiary hospital in the city of Curitiba, Paraná. Data on the recipient, donor and 
transplant were analyzed, liver transplant reports were completed and the prognostic 
scores BAR, PSOFT, SOFT and DRI were calculated for each transplanted patient. 
Results: Alcoholic cirrhosis (41.2%) and HCV cirrhosis (11.9%) were the main pre-
transplant etiologies. The mean age of the patients was 56 ± 11.1 years, of which 
72.3% were male. The best cut point for BAR was 9 (AUROC = 0.69) and for SOFT 
was 12 (AUROC = 0.73). The DRI score did not discriminate survival (p = 0.139). The 
highest correlation was obtained between BAR and SOFT (r = 0.72). MELD is more 
correlated with BAR (r = 0.74). Survival at the end of 3 and 12 months was 74% and 
69.3%, respectively. The variables female gender (p = 0.013), MELD> 35 (p <0.001) 
and previous transplantation (p = 0.003) significantly decreased survival after 
transplantation, whereas age, BMI, portal vein thrombosis at transplantation and the 
cold ischemia time were not relevant for survival. Conclusion: The main etiologies for 
liver transplantation were alcoholic cirrhosis and HCV cirrhosis, with a predominance 
of males. Female receptors, MELD> 35 and previous transplantation are associated 
with poor survival outcomes. The SOFT score with cutoff point 12 was more accurate 
in predicting survival at 3 months after transplantation, among the three scores studied. 
 

Keywords: Liver transplantation, liver cirrhosis, prognostic scores, survival analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A cirrose hepática é uma doença crônica do fígado decorrente da destruição 

e regeneração das células do órgão, ocasionando, do ponto de vista histológico, a 

presença de fibrose e formação nodular difusa, com consequente desorganização da 

arquitetura lobular e vascular. Representa o estadio final comum da lesão hepática 

crônica, independente do agente etiológico que produza a lesão. A composição e a 

estrutura do fígado cirrótico são as mesmas, seja a lesão causada por álcool, vírus ou 

doença metabólica (MATTOS et al., 2010).  

A doença hepática crônica é uma afecção de distribuição global com alta taxa 

de prevalência, que independe da raça, idade ou gênero. No Brasil, as etiologias de 

maior prevalência são a cirrose alcoólica (44,2%), seguida da cirrose pelo vírus da 

hepatite C (VHC) (23,5%) (MATTOS et al., 2014). 

Um dos desfechos mais catastróficos para os pacientes cirróticos é a evolução 

da doença para um carcinoma hepatocelular (CHC). É um tumor de afecção comum, 

que ocupa o terceiro lugar em mortalidade e quinto em incidência. Tem-se que o CHC 

tem estreita relação com a cirrose hepática, o que a define como importante fator de 

risco (MATTOS et al., 2014). 

Mundialmente, o transplante hepático é o tratamento de escolha para 

pacientes com cirrose descompensada, CHC (dentro dos Critérios de Milão) e hepatite 

fulminante (MEIRELLES JÚNIOR, et al., 2015). 

Nas duas últimas décadas, o Brasil vivencia um aumento expressivo no 

número de transplantes de fígado. O estado do Paraná ocupa uma posição importante 

nesse ranking, pois é o segundo em número de transplantes no panorama geral (entre 

15 estados brasileiros) (RBT, 2018). 

O maior obstáculo para o transplante em pacientes com doença hepática em 

estágio terminal que enfrentam uma possível cura, é a escassez do número de órgãos. 

É enorme a discrepância entre a necessidade estimada e o número de transplantes 

realizados (RBT, 2018). 

Não só por esses, mas por inúmeros outros motivos, hoje dispõe-se de 

critérios mais consistentes e objetivos definidos para a indicação de transplante 

hepático e a alocação dos enxertos (CAMPOS JUNIOR et al., 2014). 

No Brasil, o Sistema Nacional de Transplantes (SNT) regula a alocação de 

enxertos pela coleta de dados e pelo cálculo do Model for End Stage Liver Disease 



14 

 

(MELD), com o intuito de aferir a gravidade da doença do paciente e, assim, 

estabelecer uma ordem de prioridade entres os candidatos ao transplante hepático 

(BERNARDI et al., 2011; FREITAS et al., 2016; FREITAS et al., 2010). 

Na tentativa de aprimorar a tomada da difícil decisão entre submeter ou não 

o paciente ao transplante hepático, preditores de sobrevida pós-transplante têm sido 

criados. Dentre eles estão os escores Balance of Risk Score (BAR), Preallocation 

Score to Predict Survival Outcomes Following Liver Transplantation (PSOFT), Survival 

Outcomes Following Liver Transplantation (SOFT) e o Donor Risk Index (DRI) 

(CAMPOS JUNIOR et al., 2014). 

A literatura sobre esses preditores é escassa e, no Brasil, ainda são 

desconhecidos centros transplantadores que utilizam os sistemas dos escores 

prognósticos. Dessa forma, são necessários estudos para uma melhor avaliação 

desses escores quando empregados na população brasileira (CAMPOS JUNIOR et 

al., 2014). 

Assim, este trabalho tem por objetivo analisar a efetividade e aplicabilidade 

dos escores prognósticos BAR, PSOFT, SOFT e DRI em uma amostra populacional 

de pacientes transplantados e o perfil desses pacientes. Essa análise é de suma 

importância, uma vez que os escores foram criados e validados em populações de 

países desenvolvidos, e necessitam ser validados na população de nosso país 

(CAMPOS JUNIOR et al., 2014), além de se ter uma escassez de enxertos, que exige 

utilizar cada vez mais fígados com critérios expandidos ou marginas (BOIN et al., 

2008). 

Para isso, foi analisado o Serviço de Transplante Hepático do Hospital São 

Vicente de Curitiba – PR, que é considerado um serviço de referência no Brasil e o 

maior centro (em número) de transplantes do Paraná. Do total de 311 transplantes 

realizados no ano 2018 no Paraná, 92 foram realizados por essa instituição (RBT., 

2018). 
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1.1 OBJETIVOS 

 

a) Verificar a epidemiologia dos pacientes submetidos ao transplante hepático e 

avaliar a associação de variáveis demográficas e clinicas em relação à sobrevida. 

b) Verificar o melhor ponto de corte dos escores prognósticos BAR, SOFT e DRI na 

população estudada. 

c) Definir o escore prognóstico de maior acurácia na amostra populacional. 

d) Avaliar a correlação dos escores prognósticos BAR, SOFT e DRI entre si e a 

correlação desses com o escore MELD. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 EPIDEMIOLOGIA 

 

De acordo com as formas clínicas de apresentação, os pacientes cirróticos 

podem ser classificados como compensados ou descompensados (presença de 

ascite, encefalopatia e/ou icterícia). Outro método de classificação da doença hepática 

crônica, é o escore de Child-Pugh. Esse escore leva em consideração critérios clínicos 

(presença de encefalopatia e ascite) e laboratoriais (bilirrubina, albumina e 

protrombina), dividindo os pacientes em três grupos (A, B e C) em ordem crescente 

de gravidade (MATTOS et al., 2010). 

As etiologias que podem levar a cirrose hepática são das mais variadas, 

podendo ser classificadas como: metabólicas (hemocromatose e esteato-hepatite não 

alcoólica), virais (vírus da hepatite B e C), alcoólica, induzidas por fármacos, 

autoimunes, biliares, obstrutivas do efluxo venoso hepático (síndrome de Budd-Chiari) 

e criptogênicas (etiologias desconhecidas). Apesar dos grandes avanços 

diagnósticos, cerca de 5% a 10% das cirroses permanecem com etiologia 

indeterminada. O álcool é o principal agente etiológico entre os pacientes adultos, 

sendo que ocorre em um período médio de 5 a 10 anos com ingestão de álcool diária 

superior a 80g para os homens e 60g para mulheres (MATTOS et al., 2010). 

As etiologias da cirrose hepática podem variar conforme a região geográfica 

e condição socioeconômica. Em países da Ásia o vírus da hepatite B (VHB) é a 

principal causa, ao passo que no continente americano e em países mais 

desenvolvidos, os principais agentes são o álcool, o VHC e, mais recentemente, a 

esteato-hepatite não alcoólica (Nonalcoholic Steatohepatitis - NASH). Em 

ambulatórios institucionais o álcool prevalece como principal etiologia, já em pacientes 

de clínicas privadas, segundo a Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH), o VHC é 

a principal causa de cirrose (MATTOS et al., 2010). 

Em 2001 cerca 771 mil pessoas morreram em consequência de cirrose, sendo 

a 14a principal causa de morte em todo o mundo. Acredita-se que em 2020 a cirrose 

poderá alcançar a 12a posição entre as causas de óbito (MATTOS et al., 2010). 

Ao analisar o serviço de gastroenterologia da Universidade de São Paulo 

(USP), Mattos et al. (2014) descreveram a cirrose alcoólica (44,2%), seguida da 

cirrose pelo VHC (23,5%) e NASH (13,5%) como as etiologias de maior prevalência. 
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Nota-se também uma estreita relação entre a cirrose hepática e o CHC. Cerca 

de 70% a 90% dos casos de CHC ocorrem em fígados cirróticos, com maior 

prevalência no sexo masculino (MATTOS et al., 2010). Em estudo realizado por 

Parollin et al. (2006), dos 282 pacientes submetidos ao transplante, 15 (5,23%) 

tiveram diagnóstico pré-operatório de CHC, todos do sexo masculino, sendo a 

principal causa da doença hepática subjacente o VHC, correspondendo a 9 dos 15 

pacientes (60%). O VHC também é reconhecido mundialmente como a principal causa 

de CHC. Alguns autores demostram a prevalência de 90% do VHC ou VHB em 

pacientes com CHC. Além disso, pacientes com cirrose hepática apresentam 20% de 

chance de desenvolver CHC em 5 anos (FREITAS et al., 2016). 

No Brasil, em 1968, Machado e sua equipe realizaram o primeiro transplante 

de fígado, no Hospital de Clínicas da USP. O paciente sobreviveu cerca de sete dias, 

mas acabou desenvolvendo infecção e rejeição aguda de enxerto. Após esse e outros 

insucessos, com posterior advento da imunossupressão nos anos de 1970, foi só no 

ano de 1985 que o programa de transplante foi reativado, por Silvano Raia. Em 1989, 

Raia et al. realizaram o primeiro transplante inter vivos do mundo (PACHECO, 2016). 

Nas duas últimas décadas vivenciamos um aumento expressivo no número 

de transplantes de fígado. Entre os anos de 2008 e 2018, no Brasil, o número de 

transplantes de doadores falecidos teve um aumento de 91,1% (de 1.055 para 2.016), 

segundo dados obtidos da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos (ABTO) 

(RBT, 2018). Somente em 2017 o Brasil contabilizou 2.113 transplantes hepáticos, 

ficando atrás apenas dos Estados Unidos da América (EUA), que lidera o cenário 

mundial (entre 35 países), com 8.082 transplantes (RBT, 2018).  

O Sistema Único de Saúde (SUS) tem papel fundamental no transplante 

hepático. Responsável por 95% dos transplantes, é visto como o maior sistema 

público de transplantes do mundo (MEIRELLES JÚNIOR et al., 2015). Levando em 

conta o número de transplantes hepáticos realizados em 2018, estima-se que os 

cofres públicos desembolsam R$ 138 milhões, apenas com os gastos cirúrgicos dos 

transplantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

O Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), no ano de 2013, realizou 102 

transplantes de fígado de doadores falecidos adultos. As principais indicações para o 

transplante foram o CHC (38%), cirrose pelo VHC (33,3%) e cirrose alcoólica (19,6%) 

(MEIRELLES JÚNIOR et al., 2015). 
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Os resultados do transplante hepático são excelentes para pacientes 

cirróticos com nódulos solitários de até 5 cm de diâmetro ou até três nódulos menores 

do que 3 cm (Critérios de Milão). A sobrevida em cinco anos após o transplante é de 

73%. Porém, para inclusão na fila de transplantes os pacientes tem necessariamente 

que preencher os Critérios de Milão (FREITAS et al., 2016). 

Ferreira et al. (2013) analisaram o perfil pré-transplante hepático de 49 

pacientes de um hospital de ensino, entre janeiro de 2009 e novembro de 2010. As 

etiologias de maior prevalência foram a cirrose pelo VHC (23%) e a cirrose alcoólica 

(23%), seguidas por CHC + VHC (14%). A maior prevalência foi do sexo masculino 

(67%). 

A sobrevida dos pacientes no primeiro ano pós-transplante varia conforme o 

serviço. Nos Serviços de Transplantes do Estado de São Paulo, do HIAE e do United 

Network for Organ Sharing (UNOS), verificaram-se sobrevidas de 69,4%; 82,4% e 

89,7%, respectivamente (MEIRELLES JÚNIOR et al., 2015). Já em países europeus 

a sobrevida em 1 ano é de 81% (FERREIRA et al., 2013). No Brasil, como um todo, a 

sobrevida de 1 ano pós-transplante é de 71% (CAMPOS JUNIOR et al., 2014). Freitas 

et al. (2016) analisaram 93 prontuários do Hospital de Clínicas da Universidade 

Federal do Paraná, e observaram uma sobrevida cumulativa geral de 76,3% em 1 ano. 

Por conta da escassez do número de órgãos, mundialmente depara-se com 

uma enorme dificuldade na escolha entre os pacientes para o transplante. Uma das 

estratégias tem sido a utilização de doadores conhecidos como não ideias, limítrofes, 

com critérios expandidos ou marginais, o que evidentemente acaba por impactar na 

sobrevida pós-transplante. Ainda assim, os indicies de mortalidade em lista de espera 

são altos (BOIN et al., 2008). 

Segundo dados do Registro Brasileiro de Transplantes (RBT), o número de 

pacientes ativos em lista de espera para o transplante de fígado em dezembro de 

2017 era de 1.101 (RBT, 2017), passando para 1.184 no mês de dezembro do ano 

seguinte (RBT, 2018). Em apenas um ano houve um aumento de 7,5% de pacientes 

ativos em lista de espera. Em 2017 o número de pacientes adultos que ingressaram 

na lista de espera foi de 2.531 e a mortalidade foi de 511 pacientes, ou seja, 20,2% 

dos pacientes morreram em lista de espera. Em 2018, o número de ingressos adultos 

foi de 2.648 e a mortalidade foi de 1.209 pacientes. Ou seja, a taxa de mortalidade de 

pacientes em lista de espera saltou para 45,7% de um ano para o outro. 
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Diante disso, tem-se uma situação extremamente complexa para seleção dos 

receptores. Os critérios de seleção deveriam considerar o risco não apenas do 

paciente, mas também dos candidatos que permanecerão em lista e que estão 

sujeitos a história natural da doença. Teoricamente, os melhores candidatos ao 

transplante deveriam ser os pacientes com comprometimento definitivo da saúde, mas 

em condições de tolerar o procedimento cirúrgico (CAMPOS JUNIOR et al., 2014). 

 

2.2 ESCORES PROGNÓSTICOS 

 

Atualmente, dispõe-se de critérios mais consistentes e objetivos definidos 

para alocação dos enxertos e a indicação de transplante hepático. A partir da criação 

do escore MELD, pode-se estimar a gravidade do paciente cirrótico, o que norteia o 

sistema de alocação de órgãos mundialmente. Com o intuito de aprimorar ainda mais 

a indicação para o transplante, os escores prognósticos BAR, PSOFT, SOFT e DRI 

foram criados, sendo possível estimar a sobrevida após o transplante de cada 

paciente, individualmente, conforme as características do enxerto e do receptor. 

 

2.2.1 Escore MELD 

 

A política de alocação dos enxertos sempre se deu no seguinte princípio: 

primeiro a chegar, primeiro a ser servido, com o tempo acumulado na lista de espera 

como um importante fator na priorização. No entanto, essa política foi, em grande 

parte, considerada inadequada. No ano de 2002, com a introdução da escore MELD, 

a priorização passou a ser dada aos candidatos mais graves. O escore leva em conta 

apenas três simples exames laboratoriais: bilirrubina, creatinina e índice internacional 

de normalização (International Normalized Ratio - RNI). Com isso, é possível prever a 

mortalidade em 3 meses do paciente na lista de espera (BERNARDI et al., 2011; 

FREITAS et al., 2016; FREITAS et al., 2010). Ficou estabelecido um marco, entre a 

época pré-MELD e pós-MELD. 

O escore MELD é utilizado exclusivamente para avaliação das doenças 

hepáticas crônicas, sendo calculado de acordo com a fórmula abaixo: 

 

MELD = 3,8 (Lnbilirrubina sérica mg dL⁄ ) + 11,2(LnRNI) 

+9,6(Lncreatinina sérica mg dL⁄ ) + 6,4  
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A gravidade do paciente é diretamente proporcional a pontuação do escore. 

Pacientes com pontuação < 9 tem 1,9% de risco de morrer dentro de 3 meses; 6% 

entre 10-19; 19,6% entre 20-29; 52,6% entre 30-39 e 71,3% com pontuação maior que 

40. Alguns autores consideram a pontuação acima de 40 como transplante fútil 

(WIESNER et al., 2003). Segundo a SBH considera-se hepatopatia grave quando 

MELD > 15 (SBH, 2014). 

Como demostrado por Wiesner et al. (2003), o escore é bom preditor para 

prever a mortalidade em 3 meses dos candidatos em lista de espera, com área sob a 

curva ROC (Area Under the Receiver Operating Characteristic – AUROC) de 0,83. 

Bernardi et al. (2011) verificaram áreas sob a curva ROC próximas ou até maiores que 

0,8, o que reflete em um valor preditivo de alta significância clínica. Ao tentar aplicar 

o escore como preditor da sobrevida dos pacientes 3 meses após o transplante, Rana 

et al. (2008) mostraram sua ineficácia, com área sob a curva ROC de apenas 0,54. 

A adoção do MELD para alocação de enxertos de fígados parece ter atingido 

os seus objetivos. Com a introdução do escore MELD em 2002 nos EUA, houve uma 

redução de 12% no número de inscrições em lista e um aumento de 10,2% no número 

de transplantes de doadores cadáveres no primeiro ano após implantação. Notou-se 

também uma redução na mortalidade em lista (CAMPOS JUNIOR et al., 2014). No 

entanto, alguns cirurgiões levantaram a hipótese de que a escala MELD poderia 

aumentar a morbidade e mortalidade do transplante, uma vez que o sistema prioriza 

os candidatos mais graves (FREITAS et al., 2010). Porém, Parolin et al. (2010) 

demostraram que as taxas de sobrevida em 3 meses e 1 ano foram similares nas 

épocas pré e pós MELD. 

Algumas situações clinicas impedem a avalição pelo escore MELD padrão. 

Isso ocorre com doenças que não geram comprometimento significativo da função 

hepática, mas ainda, apresentam um elevado risco de mortalidade, como é o caso do 

CHC. Para isso, são feitas algumas adaptações e ele pode novamente ser 

empregado. Desse modo, o escore MELD para os pacientes com diagnóstico de CHC 

é dado conforme o estágio em que o tumor se encontra, e não conforme a gravidade 

da cirrose. Isso devido ao risco de morte desses pacientes ocorrer mais pela 

progressão tumoral, do que pela falência hepática (BERNARDI et al., 2011; FREITAS 

et al., 2016). 

Nos serviços brasileiros de transplantes a implantação do escore MELD 

ocorreu apenas em 2006. Porém, no Brasil ainda não está claro se esse novo método 
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de alocação de enxerto é superior ao critério do tempo em lista de espera (CAMPOS 

JUNIOR et al., 2014). 

Ficou evidente para Boin et al. (2008) que pacientes com MELD < 25 

apresentam maior tempo de sobrevida. 

 

2.2.2 Escore BAR 

 

Posteriormente desenvolvido, o escore prognóstico BAR é uma ferramenta 

simples e confiável que detecta combinações desfavoráveis de fatores do doador e 

receptor. As variáveis estão prontamente disponíveis antes da tomada de decisão de 

aceitar ou não um órgão para um destinatário específico (DUTKOWSKI et al., 2011). 

O escore é utilizado para mensurar a sobrevida pós-transplante em 1 ano, 3 

anos e 5 anos. Uma das vantagens desse escore é a utilização de apenas seis 

variáveis objetivas: nota do escore MELD puro sem pontuação especial (laboratorial), 

re-transplante (sim/não), suporte artificial de vida (sim/não), idade do receptor (anos), 

tempo de isquemia fria (horas) e idade do doador (anos). A escala varia entre 0 e 27 

pontos, e quanto maior, menor a sobrevida. O fator de maior peso é o MELD do 

receptor (0-14 pontos), seguido do re-transplante (0 ou 4 pontos), idade do receptor 

(0-3 pontos), suporte artificial de vida (0 ou 3 pontos), tempo de isquemia fria (0-2 

pontos) e idade do doador (0-1 ponto) (DUTKOWSKI et al., 2011). 

Pela análise de Dutkowski et al. (2011) o escore BAR correspondeu a um 

preditor bem calibrado, com área sob a curva ROC de 0,7 em predizer a sobrevida em 

3 meses, sendo superior quando comparado a outros escores prognósticos como 

SOFT e DRI. Ainda, foi observado como ponto de corte a pontuação BAR de 18, pois 

com essa pontuação a sobrevida dos pacientes pós-transplante cai 

exponencialmente. Outra observação feita que comprova a superioridade do BAR, é 

que a mortalidade é estável até o BAR de 16 pontos e aumenta exponencialmente no 

BAR de 18 pontos. 

De acordo com o BAR, quanto maior a pontuação, menor a sobrevida do 

paciente após o transplante, conforme pode ser visto na TABELA 1. 
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TABELA 1 – PONTUAÇÃO DO ESCORE BAR E A SOBREVIDA APÓS O TRANSPLANTE 

Pontos (0-27) Sobrevida de 1 
ano 

Sobrevida de 3 
anos 

Sobrevida de 5 
anos 

0-4 91 ± 1% 81 ± 1% 74 ± 1% 
5-8 90 ± 1% 81 ± 1% 75 ± 1% 
9-13 86 ± 1% 76 ± 1% 69 ± 1% 

14-18 80 ± 1% 71 ± 1% 66 ± 1% 
>18 66 ± 2% 56 ± 2% 47 ± 3% 

FONTE: (DUTKOWSKI et al., 2019) 

 

Ao aplicar o escore na população brasileira, Campos Junior et al. (2014) 

definiram como ponto de corte, a pontuação BAR de 11 em 3 meses. A sobrevida 

atingida em 3 meses foi de 46% para a pontuação maior ou igual ao ponto corte e 

77% para as pontuações abaixo disso. Em 1 ano a sobrevida foi de 44% para 

pacientes com pontuação maior ou igual ao ponto corte e 69% para os com 

pontuações abaixo disso. A área sob a curva ROC encontrada foi de 0,65 em predizer 

a mortalidade em 3 meses. 

 

2.2.3 Escore SOFT 

 

Elaborado no ano de 2008, o escore SOFT possui 22 variáveis, distribuídas 

entre o receptor e o doador. Para o cálculo do SOFT é necessário, antes de tudo, 

calcular o PSOFT que apresenta somente variáveis do receptor. O escore SOFT, além 

da nota atribuída ao PSOFT em fase anterior, avalia a presença de hemorragia 

digestiva alta 48h pré-transplante, idade do doador, causa da morte do doador, 

creatinina do doador, local de captação do enxerto e tempo de isquemia fria (RANA 

et al., 2008).  

Existe uma subdivisão em grupos de risco que separa os receptores, de 

acordo com seu escore em relação a sobrevida em 3 meses após o transplante, sendo 

de baixo risco (≤ 5 pontos), moderado-baixo risco (6-15 pontos), risco moderado-alto 

(16-35), alto risco (36-40 pontos) e fútil (> 40 pontos). Ainda foi estratificada a 

porcentagem em relação a sobrevida desses pacientes, que: ≤ 5 pontos a sobrevida 

é de 97%; 6-15 pontos 94%; 16-35 pontos 84%; 36-40 pontos 62% e > 40 pontos 38% 

(RANA et al., 2008). Quanto maior a pontuação, menor é a taxa de sobrevida. Além 

da sobrevida de 3 meses, é possível estimar a sobrevida do receptor em 1 ano, 3 anos 

e 5 anos, conforme TABELA 2. 
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TABELA 2 - PONTUAÇÃO DO ESCORE SOFT E A SOBREVIDA APÓS O TRANSPLANTE 

Pontos Sobrevida de 1 ano 
Sobrevida de 3 

anos 
Sobrevida de 5 

anos 
≤5 93% 85% 77% 

6-15 87% 78% 71% 
16-35 75% 67% 57% 
36-40 53% 42% 38% 
>40 35% 26% -- 

FONTE: (RANA et al., 2008) 

 

A análise da curva ROC dos estudos de Rana et al. (2008) demonstrou que o 

escore SOFT é um bom preditor de mortalidade após o transplante hepático, com uma 

área sob a curva ROC de 0,7 quando usado para prever a mortalidade em 3 meses 

após o transplante. 

A pontuação SOFT é utilizada para evitar o desperdício de transplante, em 

que a sobrevida após o transplante prevista é abaixo dos padrões aceitáveis. Além 

disso, possui o potencial para estabelecer limites de risco para determinados 

candidatos ao transplante de fígado (RANA et al., 2008). 

Em duas populações distintas, DUTKOWSKI et al. (2011) obtiveram como 

ponto de corte o SOFT igual a 15, havendo uma diferença significativa na mortalidade 

e sobrevida a partir dessa pontuação.  

 

2.2.3 Escore DRI 

 

O escore DRI avalia exclusivamente as características do doador, com o 

objetivo de predizer o risco de falência primária do enxerto. Apresentado no ano de 

2006, é composto de oito variáveis do doador, sendo três características demográficas 

(idade, raça e altura), a causa da morte do doador, doador de coração parado, enxerto 

de fígado dividido e outras de duas variáveis relacionadas ao transplante (tempo de 

isquemia fria e a distância relativa do órgão captado até o receptor) (FENG et al, 

2006). 

Cada hora adicional ao tempo de isquemia fria está relacionada com o 

aumento de 1% do risco de perda do enxerto. Comparando enxertos captados em 

áreas locais com os captados em áreas regionais, existe um acréscimo de 11% ao 

risco. Enquanto que, para órgãos captados além de áreas regionais (nacionalmente) 

o risco aumenta em 28% (FENG et al, 2006). 
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O escore DRI avalia a sobrevida do receptor em 3 meses, 1 ano e 3 anos após 

o transplante hepático (TABELA 3). No geral, a área sob a curva ROC para o modelo 

é baixa, variando entre 0,50 e 0,65, o que deixa os resultados pós-transplantes com 

uma previsão difícil (FLORES et al, 2017). 

 

TABELA 3 – PONTUAÇÃO DO ESCORE DRI E A SOBREVIDA APÓS O TRANSPLANTE 

Pontos 
Sobrevida em 3 

meses 
Sobrevida em 1 

ano 
Sobrevida em 3 

anos 

0,0 < DRI ≤ 1,0 91,9 (91,0-92,7) 87,6 (86,6–88,7) 81,2 (79,9–82,6) 

1,0 < DRI ≤ 1,1 90,3 (82,2-91,4) 85,0 (83,7–86,3) 78,7 (77,1–80,3) 

1,1 < DRI ≤ 1,2 89,9 (88,7-91,1) 83,6 (82,1–85,1) 75,3 (73,4–77,3) 

1,2 < DRI ≤ 1,3 88,5 (87,1–89,9) 83,2 (81,5–84,8)    75,3 (73,2–77,4) 

1,3 < DRI ≤ 1,4 88,8 (87,4–90,3) 82,3 (80,5–84,1) 74,1 (71,8–76,3) 

1,4 < DRI ≤ 1,5 86,4 (84,8–88,0) 79,7 (77,8–81,6) 71,1 (68,8–73,4) 

1,5 < DRI ≤ 1,6 86,3 (84,5–88,0) 79,9 (77,9–82,0) 70,6 (68,1–73,1) 

1,6 < DRI ≤ 1,8 84,4 (82,9–85,9) 76,9 (75,1–78,7) 66,8 (64,7–69,0) 

1,8 < DRI ≤ 2,0 83,4 (81,4–85,3) 75,8 (73,6–78,1) 65,6 (62,9–68,4) 

2 < DRI 80,3 (78,1–82,6) 71,4 (68,8–74,1) 60,0 (56,9–63,2) 

FONTE: (FENG et al., 2006). 

 

Fígados com alto DRI, usualmente, são destinados para pacientes com o 

MELD mais baixo (FENG et al., 2006). No entanto, Schaubel et al. (2008) propuseram 

que o órgão com alto DRI é mais eficaz para candidatos com o MELD mais alto. Os 

autores colocam que o fígado com alto DRI recusado para o paciente com MELD alto, 

pode resultar em uma piora clínica na espera por um órgão de menor DRI, o que 

poderá impactar negativamente no pós-transplante dessa aguardada oferta do órgão. 

Já pacientes com MELD baixo, possuem uma experiência limitada ou negativa quando 

recebem um órgão com alto DRI.  

No estudo de Boin et al. (2008), observou-se uma maior sobrevida para 

pacientes com DRI inferior a 1,7. Em estudo feito por Dutkowski et al. (2011) com duas 

populações distintas, o ponto de corte obtido foi o DRI igual a 1,4. 
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3 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo observacional retrospectivo, transversal feito em um 

único centro, com 177 transplantes de fígado cadavéricos, realizados na Unidade de 

Transplante Hepático do Hospital São Vicente de Curitiba-PR, no período de 16 de 

junho de 2016 a 09 de agosto de 2018. 

 

3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Pacientes submetidos ao transplante hepático, com idade igual ou maior que 

18 anos e contidos na base de dados do Serviço de Transplante Hepático do Hospital 

São Vicente de Curitiba – PR. 

 

3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Foram excluídos do presente estudo pacientes menores de 18 anos, casos de 

transplantes de múltiplos órgãos e pacientes em que as informações da base de dados 

não foram suficientes para preenchimento completo do Relatório Transplante 

Hepático (ANEXO 1). 

 

3.3 DADOS AVALIADOS 

 

Para cada transplante realizado, foi preenchido um Relatório de Transplante 

Hepático de acordo com os dados dos prontuários do Hospital São Vicente de 

Curitiba-PR e conforme os dados dos doadores fornecidos pela Central Nacional de 

Transplantes. Posteriormente, a partir dos dados coletados, foram calculados os 

escores prognósticos BAR, PSOFT, SOFT e DRI de cada um deles (ANEXO 1). 

Abaixo os dados analisados para cada transplante: 

 

Dados do receptor: diagnóstico, peso (Kg), altura (m), IMC, sexo, idade 

(anos), raça, número de transplantes prévios, suporte de vida, cirurgia abdominal 

prévia em abdome superior, diálise pré-transplante, internamento em UTI pré-

transplante, internamento em enfermaria pré-transplante, encefalopatia hepática, 
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ascite, hemorragia digestiva alta 48 horas pré-transplante, trombose de veia porta no 

transplante, albumina, MELD laboratorial e MELD ajustado. 

Dados do doador: idade (anos), altura (cm), causa da morte, raça, creatinina 

(mg/dL), dias de UTI e doador de coração parado. 

Dados do transplante: data do transplante, data do óbito, local de doação, 

fígado dividido, mortalidade cirúrgica (período de 30 dias após o transplante), tempo 

de isquemia fria (horas), complicações pós-operatórias em 30 dias (Classificação de 

Clavien-Dindo), escores BAR, PSOFT, SOFT e DRI. 

 

Para o cálculo da sobrevida de cada paciente foi considerado a data da 

realização do transplante e a data do óbito. Para os pacientes que não tiveram óbito 

relatado, foi considerada como data do último acompanhamento o dia 21 de março de 

2019. Todos os pacientes transplantados no serviço fazem acompanhamento pós-

operatório de rotina. 

O cálculo dos escores prognósticos BAR e DRI foram realizados através de 

calculadoras online1 2 (DUTKOWSKI et al., 2019; FENG et al., 2007). Os escores 

PSOFT e SOFT foram calculados seguindo a “Tabela 4: PSOFT and SOFT scores” 

elaborada por Rana et al. (2008). 

 

3.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados obtidos no estudo foram descritos por médias, desvios padrões, 

valores mínimos, valores máximos (variáveis quantitativas) ou por frequências e 

percentuais (variáveis categóricas). A associação entre variáveis quantitativas foi 

analisada estimando-se o coeficiente de correlação de Spearman. Para a descrição 

dos tempos de sobrevida foram apresentadas curvas de Kaplan-Meier. Modelos de 

Regressão de Cox foram ajustados para analisar a associação de fatores com a 

sobrevida do paciente. Para avaliar a significância de cada variável foi usado o teste 

de Wald. A medida de associação estimada foi a hazard ratio (HR) para a qual foram 

apresentados intervalos de confiança de 95%. Para a determinação de pontos de 

                                                           
1 Disponível em: <https://www.assessurgery.com/bar-score/bar-score-calculator/> Acesso em 2 de 
outubro de 2018. 
2 Disponível em: <https://gastro.cchmc.org/calculators/donor-risk-index/> Acesso em 2 de outubro de 
2018. 
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corte para BAR e SOFT, associados a óbito em 3 meses, foram ajustadas curvas 

ROC. Valores de p<0,05 indicaram significância estatística. Os dados foram 

analisados com o programa computacional Stata/SE v.14.1. StataCorpLP, USA. 

 

3.4.1 Área sob a curva ROC 

 

O desempenho dos escores foi avaliado estatisticamente e estimada a 

habilidade discriminante pela estatística-c, equivalente a área sob a curva ROC 

(receiver operatoring characteristic). A curva ROC é usada para apresentar a acurácia 

do modelo em predizer a mortalidade em determinado período. A estatística-c varia 

de 0 a 1, com 0,5 correspondendo ao que se espera ocorrer por chance (ou seja, não 

tem poder discriminante), e 1 significando discriminação perfeita. Em geral, estatística-

c > 0,7 indica um teste útil e se > 0,8 um teste excelente, mas nenhum atinge o valor 

1. Portanto, os modelos prognósticos não podem predizer o desfecho de um 

determinado paciente, mas, sim, fazer uma estimativa. 

 

3.4.2 Coeficiente de correlação de Spearman  

 

O coeficiente de correlação (r) é uma medida de associação entre duas 

variáveis quantitativas e varia de -1 a + 1. Um coeficiente positivo indica correlação 

direta entre as variáveis, ou seja, valores baixos (altos) de uma delas correspondem 

a valores baixos (altos) da outra. Já coeficientes negativos indicam correlação inversa, 

ou seja, valores altos (baixos) de uma delas correspondem a valores baixos (altos) da 

outra. Coeficientes de correlação próximos de zero indicam associação fraca e 

coeficientes mais próximos de -1 ou +1, indicam associação forte entre as duas 

variáveis.  

O teste de hipótese para este coeficiente tem como hipótese nula que o 

coeficiente de correlação é igual a zero (ausência de associação entre as duas 

variáveis avaliadas) e a hipótese alternativa é de que o coeficiente de correlação é 

diferente de zero (existe associação entre as duas variáveis avaliadas). Se p < 0,05 

concluímos que há correlação entre as variáveis e observamos o sinal do coeficiente 

para entender que tipo de correlação existe (direta ou inversa). Se p > 0,05 concluímos 

que não há evidência de que o coeficiente de correlação seja diferente de zero, ou 

seja, não há evidência de existência de associação entre as duas variáveis avaliadas. 
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Desde que tenha significância estatística (desde que tenha p<0,05), o grau de 

associação pode ser classificado em: 

 

Excelente:  | r | > 0,90 

Bom:  | r | de 0,75 a 0,90 

Moderado: | r | de 0,50 a 0,74 

Fraco:  | r | <0,50 

Observação: | r | é coeficiente de correlação em valor absoluto, ou seja, sem 

levar em consideração o sinal. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS GERAIS 

 

Dentre os 177 pacientes transplantados, 128 (72,3%) eram do sexo masculino 

e 49 (27,7%) do sexo feminino. A idade dos receptores foi de 56 ± 11,1 (19 – 77) anos. 

O MELD laboratorial pré-transplante dos pacientes foi de 22,5 ± 8,4 (7 – 53) pontos. 

Verificou-se que 6 (3,4%) pacientes necessitaram de re-transplante. Do total, 21 

(11,9%) apresentaram trombose de veia porta no transplante (TABELA 4). 

O local de captação da maioria dos enxertos (57,6%) foi dentro do próprio 

estado; 28,2% foi de origem local (até 40 km do centro de transplante) e 14,1% foi de 

captação de fora do estado (TABELA 4). 

O tempo de isquemia fria do enxerto foi de 5,7 ± 1,6 (2,5 – 14) horas, sendo 

que 114 (64,4%) tiveram um tempo ≤ 6 a horas (TABELA 4). 

Dos pacientes estudados, verificou-se a mortalidade cirúrgica (período de 30 

dias após o transplante) em 43 (24,3%) casos (TABELA 4). 
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TABELA 4 – CARACTERÍSTICAS DESCRITIVAS DO RECEPTOR E FATORES OPERATÓRIOS 

Variável Classificação Resultado* 

Idade (anos)  56 ± 11,1 (19 - 77) 
(3 intervalos) ≤ 40 16 (9,0) 
 41 a 60 94 (53,1) 
 > 60 67 (37,9) 

Sexo Feminino 49 (27,7) 
 Masculino 128 (72,3) 

IMC  25,6 ± 3,9 (18,4 - 51,4) 
(3 intervalos) ≤ 25 92 (52,0) 
 25,1 a 30 71 (40,1) 
 > 30 14 (7,9) 

MELD laboratorial  22,5 ± 8,4 (7 - 53) 
(4 intervalos) 6 a 15 26 (14,7) 
 16 a 25 104 (58,8) 
 26 a 35 33 (18,6) 
 >35 14 (7,9) 

MELD ajustado  23,5 ± 7,6 (11 - 53) 
(4 intervalos) 6 a 15 12 (6,8) 
 16 a 25 117 (66,1) 
 26 a 35 34 (19,2) 
 >35 14 (7,9) 

Re-transplante Não 171 (96,6) 
 Sim 6 (3,4) 

Trombose de veia porta Não 156 (88,1) 
 Sim 21 (11,9) 

Local de doação Estado 102 (57,6) 
 Local 50 (28,2) 
 Fora do estado 25 (14,1) 

Mortalidade cirúrgica Não 134 (75,7) 
 Sim 43 (24,3) 

Tempo de isquemia fria (horas)  5,7 ± 1,6 (2,5 - 14) 
(2 intervalos) ≤ 6 114 (64,4) 
 > 6 63 (35,6) 

FONTE: O Autor (2019). 
LEGENDA: *Resultado descrito por média ± desvio padrão (mínimo – máximo) ou por frequência 
(percentual) 

 

Das etiologias, que podem ser verificadas na TABELA 5, a cirrose alcoólica 

foi a causa mais frequente de transplante hepático 73 (41,2%), seguido da cirrose pelo 

VHC 21 (11,9%) e NASH 18 (10,2%). Observou-se que 47,1% dos casos de CHC 

estão associados ao VHC e 52,9% ao VHC ou VHB, sendo a maioria do sexo 

masculino. 
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TABELA 5 – DIAGNÓSTICO PRÉ-TRANSPLANTE 

Diagnóstico n %* 

Cirrose alcoólica 73 41,2 
Cirrose pelo VHC 21 11,9 
NASH 18 10,2 
Cirrose criptogênica 17 9,6 
CHC 17 9,6 
Cirrose pelo VHB 12 6,8 
Hepatite autoimune 9 5,1 
Cirrose biliar secundária 6 3,4 
Não funcionamento primário do enxerto 4 2,3 
Cirrose biliar primária 3 1,7 
Hepatite Fulminante 3 1,7 
Hemocromatose 3 1,7 
Hepatopatia medicamentosa 2 1,1 
Budd Chiari 1 0,6 
Colangite esclerosante 1 0,6 
Trombose de artéria hepática 1 0,6 
Hepatopatia por esquistossomose 1 0,6 
FONTE: O Autor (2019). 
LEGENDA: *Percentuais calculados em relação ao total de casos no estudo (n=177) 

 

A média do escore BAR da população estudada foi de 9,0 ± 4,6 (1 – 24), 

enquanto que a média do escore SOFT foi de 11,3 ± 9,4 (0 – 42). A média encontrada 

para o DRI foi de 1,5 ± 0,4 (0,9 – 2,6) (TABELA 6). 

 

TABELA 6 – PONTUAÇÕES DOS ESCORES BAR, SOFT E DRI DA POPULAÇÃO ESTUDADA 

Variável Classificação Resultado* 

BAR  9,0 ± 4,6 (1 - 24) 
(2 intervalos) ≤ 9 111 (62,7) 
 > 9 66 (37,3) 

SOFT  11,3 ± 9,4 (0 - 42) 
(2 intervalos) ≤ 12 115 (65) 
 > 12 62 (35) 

DRI  1,5 ± 0,4 (0,9 - 2,6) 
(5 intervalos) ≤ 1,2 31 (17,5) 
 1,21 a 1,4 39 (22) 
 1,41 a 1,6 38 (21,5) 
 1,61 a 1,8 30 (16,9) 
 > 1,8 39 (22) 
FONTE: O Autor (2019). 
LEGENDA: *Resultado descrito por média ± desvio padrão (mínimo – máximo) ou por frequência 
(percentual) 
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4.2 PONTO DE CORTE DO ESCORE BAR EM 3 MESES 

 

O ponto corte definido para o escore BAR foi de 9. A sensibilidade e 

especificidade do ponto é de 58,7% e 70,2%, respectivamente. A área sob a curva 

ROC no melhor ponto de corte para a amostra populacional, foi igual a 0,69 com 

significância estatística (p < 0,001) para o escore BAR em predizer mortalidade em 3 

meses. Este resultado indica que BAR discrimina bem entre ter ou não óbito em 3 

meses (FIGURA 1). 

 

FIGURA 1 – CURVA ROC APLICADA À HABILIDADE DO ESCORE BAR EM PREDIZER O ÓBITO 
EM 3 MESES 

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

A análise de sobrevida estimada para pacientes com BAR ≤ 9 foi, ao final de 

3 meses, 82,9% contra 59,1% para pacientes com BAR > 9 (p = 0,001). A sobrevida 

ao final de 12 meses para pacientes com BAR ≤ 9 foi de 73,9% contra 51,6% para 

pacientes com BAR > 9 (p = 0,001) (FIGURA 2). 
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FIGURA 2 – SOBREVIDA ESTIMADA PELA CURVA DE KAPLAN-MEIER DOS PACIENTES COM 
BAR ≤ 9 E BAR > 9 

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

4.3 PONTO DE CORTE DO ESCORE SOFT EM 3 MESES 

 

O ponto corte definido para o escore SOFT foi de 12. A sensibilidade e 

especificidade do ponto é de 63,0% e 74,8%, respectivamente. A área sob a curva 

ROC no melhor ponto de corte para a amostra populacional, foi igual a 0,73 com 

significância estatística (p < 0,001) para o escore SOFT em predizer mortalidade em 

3 meses. Este resultado indica que SOFT discrimina bem entre ter ou não óbito em 3 

meses (FIGURA 3). 
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FIGURA 3 – CURVA ROC APLICADA À HABILIDADE DO ESCORE SOFT EM PREDIZER O ÓBITO 
EM 3 MESES 

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

A análise de sobrevida estimada para pacientes com SOFT ≤ 12 foi, ao final 

de 3 meses, de 85,2% contra 53,2% para pacientes com SOFT > 12 (p < 0,001). A 

sobrevida ao final de 12 meses para pacientes com SOFT ≤ 12 foi de 79,7% contra 

50,0% para pacientes com SOFT > 12 (p < 0,001) (FIGURA 4). 
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FIGURA 4 – SOBREVIDA ESTIMADA PELA CURVA DE KAPLAN-MEIER DOS PACIENTES COM 
SOFT ≤ 12 E SOFT > 12 

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

4.4 PONTO DE CORTE DO ESCORE DRI EM 3 MESES 

 

Para o escore DRI não foi possível definir um ponto corte para predizer a 

mortalidade em 3 meses no presente estudo. Ao analisar a curva de Kaplan-Meier 

para os intervalos (≤ 1,2; 1,21 - 1,4; 1,41 - 1,6; 1,61 – 1,8 e > 1,8), foi observado que 

o escore não discrimina a mortalidade pós-transplante dos pacientes (p = 0,139) 

(FIGURA 5). 
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FIGURA 5 – SOBREVIDA ESTIMADA PELA CURVA DE KAPLAN-MEIER DOS PACIENTES COM 
DRI PARA OS INTERVALOS (≤ 1,2; 1,21 - 1,4; 1,41 - 1,6; 1,61 – 1,8 e > 1,8) 

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

4.5 ANÁLISES DE CORRELAÇÃO 

 

4.5.1 Avaliação da correlação entre os escores BAR, SOFT e DRI 

 

Para cada dois escores, testou-se a hipótese nula de que o coeficiente de 

correlação é igual a zero (não há correlação entre os dois escores), versus a hipótese 

alternativa de que o coeficiente de correlação é diferente de zero (há correlação). Na 

TABELA 7 são apresentados os coeficientes de correlação de Spearman estimados e 

os valores de p dos testes estatísticos. 

 

TABELA 7 – CORRELAÇÃO DE SPEARMAN E VALORES DE P DOS TESTES ESTATÍSTICOS 
ENTRE OS ESCORES BAR, SOFT E DRI 

Escores n 
Coeficiente de correlação 

de Spearman 
p-level 

BAR x SOFT 177 0,72 <0,001 
BAR x DRI 177 0,04 0,625 
SOFT x DRI 177 0,17 0,020 

FONTE: O Autor (2019). 
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Observou-se que os escores BAR e SOFT estão estatisticamente 

correlacionados (p < 0,001) com grau de associação moderado (r = 0,72) (FIGURA 6). 

Foi possível observar também uma correlação significativa (p=0,020) entre os escores 

SOFT e DRI, porém com grau associação fraca (r = 0,17) (FIGURA 7). Não foi 

observada correlação significativa entre BAR e DRI (p=0,625) (FIGURA 8). 

 

FIGURA 6 – GRÁFICO DE DISPERSÃO (BAR X SOFT) 

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

FIGURA 7 – GRÁFICO DE DISPERSÃO (SOFT X DRI) 

 

FONTE: O Autor (2019). 
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FIGURA 8 – GRÁFICO DE DISPERSÃO (BAR X DRI) 

 

FONTE: O Autor (2019). 

 

4.5.2 Avaliação da correlação entre MELD e os escores prognósticos BAR, SOFT e 

DRI 

 

Observou-se que o MELD laboratorial está significativamente correlacionado 

com os escores BAR (p<0,001), SOFT (p<0,001) e DRI (p=0,006). Ao analisar o 

coeficiente de correlação de Spearman verificou-se que a melhor associação ocorreu 

entre MELD laboratorial e BAR (r = 0,74), enquanto que a correlação mais fraca 

ocorreu entre o MELD laboratorial e DRI (r = - 0,21) (TABELA 8). 

 

TABELA 8 – CORRELAÇÃO DE SPEARMAN E VALORES DE P DOS TESTES ESTATÍSTICOS 
ENTRE MELD E OS ESCORES PROGNÓSTICOS BAR, SOFT E DRI 

Escores n 
Coeficiente de correlação 

de Spearman 
p-level 

MELD Laboratorial x BAR 177 0,74 <0,001 
MELD Laboratorial x SOFT 177 0,53 <0,001 
MELD Laboratorial x DRI 177 -0,21 0,006 

FONTE: O Autor (2019). 
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4.6 ANÁLISE DA SOBREVIDA GERAL 

 

4.6.1 Descrição da sobrevida 

 

Em análise da sobrevida geral, dos 177 pacientes incluídos no estudo, 54 

(30,5%) tiveram óbito em um período de seguimento mediano de 14 meses (0 a 32,6 

meses). Na TABELA 9 são apresentados os percentuais de sobrevida para 3 meses, 

6 meses e 1 ano estimados pelo método de Kaplan-Meier (FIGURA 9). 

 

TABELA 9 – SOBREVIDA GERAL DE 3 MESES, 6 MESES E 1 ANO 

Variável % IC 95% 

Sobrevida em 3 meses 74,0% 67,0% a 79,8% 
Sobrevida em 6 meses 72,9% 65,7% a 78,8% 
Sobrevida em 1 ano 69,3% 61,9% a 75,5% 

FONTE: O Autor (2019). 
NOTA: *Excluídos 23 casos de não óbito que não tiveram seguimento de pelo menos 1 ano. 

LEGENDA: Intervalo de confiança (IC) de 95%. 

 

FIGURA 9 – CURVA DE KAPLAN-MEIER PARA SOBREVIDA GERAL 

 

FONTE: O Autor (2019). 
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4.6.2 Avaliação da associação entre variáveis demográficas, clínicas e escores e a 

sobrevida do paciente após o transplante 

 

Para cada duas classificações de cada variável, testou-se a hipótese nula de 

que os tempos de sobrevida (curvas) são iguais para as duas classificações, versus a 

hipótese alternativa de tempos de sobrevida diferentes. Variáveis com mais de 2 

classificações tiveram uma de suas classificações definidas como referência (ref) e as 

demais classificações foram comparadas com esta. São apresentados os percentuais 

de óbito para cada uma das classificações das variáveis, os valores de p dos testes 

estatísticos e a medida de associação hazard ratio (HR) com respectivos intervalos 

de 95% de confiança (IC 95%). 

O sexo feminino teve uma taxa de óbito (42,9%) significativamente maior 

(p=0,013) comparado ao masculino (25,8%), com uma medida de associação de HR 

de 2,00 (1,16 – 3,46), ou seja, o risco de óbito a qualquer momento após o transplante 

é duas vezes maior para as mulheres quando comparado aos homens. Para pacientes 

com MELD laboratorial > 35 a taxa de óbito foi de 71,4%, com significância estatística 

(p < 0,001) e mediana de associação de HR de 7,56 (2,58 – 22,2). A taxa de óbito dos 

pacientes re-transplantados foi de 66,7% e também se mostrou significativa (p=0,003) 

quando comparado aos não re-transplantados, com medida de associação de HR de 

4,75 (1,71 – 13,2) (TABELA 10). 

De maior importância para o estudo, também foram relevantes 

estatisticamente os pontos de corte dos escores BAR (p=0,001) e SOFT (p<0,001). O 

escore BAR > 9 apresentou uma taxa de óbito de 45,5% com medida de associação 

de HR de 2,58 (1,50 – 4,41), enquanto o escore SOFT > 12 mostrou 50,0% de óbito 

e medida de associação de HR de 3,22 (1,97 – 5,53). O restante das variáveis 

analisadas não tiveram significância estatística (TABELA 10). 
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TABELA 10  – ASSOCIAÇÃO ENTRE AS VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS, CLÍNICAS E ESCORES E 
A SOBREVIDA APÓS O TRANSPLANTE 

Variável Classificação % Óbito p* HR (IC 95%) 

Idade (anos) ≤ 40 (ref) 37,5   
 41 a 60 22,3 0,184 0,54 (0,22 – 1,34) 
 > 60 40,3 0,885 1,07 (0,44 – 2,59) 
Sexo Masculino (ref) 25,8   
 Feminino 42,9 0,013 2,00 (1,16 – 3,46) 
IMC  ≤ 25 (ref) 32,6   
 25,1 a 30 31,0 0,770 0,92 (0,53 – 1,60) 
 > 30 14,3 0,238 0,42 (0,10 – 1,77) 

MELD 
laboratorial  

6 a 15 (ref) 19,2 
  

 16 a 25 25,0 0,566 1,32 (0,51 – 3,45) 
 26 a 35 39,4 0,122 2,26 (0,80 – 6,34) 
 >35 71,4 <0,001 7,56 (2,58 – 22,2) 
Re-transplante  Não (ref) 29,2   
 Sim 66,7 0,003 4,75 (1,71 – 13,2) 
Trombose de 
veia porta  

Não (ref) 28,8 
  

 Sim 42,9 0,143 1,71 (0,83 – 3,49) 
Tempo de 
isquemia fria 
(horas) 

≤ 6 (ref) 27,2 
  

 > 6 36,5 0,168 1,46 (0,85 – 2,51) 
DRI ≤ 1,2 (ref) 32,3   
 1,21 a 1,4 30,8 0,898 0,95 (0,41 – 2,19) 
 1,41 a 1,6 18,4 0,170 0,51 (0,19 – 1,34) 
 1,61 a 1,8 46,7 0,280 1,56 (0,69 – 3,52) 
 > 1,8 28,2 0,655 0,82 (0,35 – 1,94) 
BAR ≤ 9 (ref) 21,6   
 > 9 45,5 0,001 2,58 (1,50 – 4,41) 
SOFT ≤ 12 (ref) 20,0   
 > 12 50,0 <0,001 3,22 (1,97 – 5,53) 
FONTE: O Autor (2019). 
LEGENDA: *Valores de p<0,05 indicam significância estatística. Hazard ratio (HR) com intervalo de 
confiança (IC) de 95%. 

 

 

4.6.3 Análises Multivariadas 

 

Para avaliar o efeito das variáveis na sobrevida do paciente, de forma 

conjunta, foram ajustados modelos de Regressão de Cox, incluindo as variáveis que 

apresentaram significância estatística na análise univariada (p<0,05 na análise 

univariada). Considerando-se que as variáveis re-transplante, MELD laboratorial, BAR 

e SOFT apresentam associações entre elas, não foi possível a inclusão destas no 
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mesmo modelo. Sendo assim, foram ajustados diversos modelos incluindo sexo e 

alguma outra variável. 

Para cada uma das variáveis incluídas no modelo, na presença da outra, 

testou-se a hipótese nula de que não há diferença entre as classificações das variáveis 

comparadas, em relação ao risco de óbito, versus a hipótese alternativa de que há 

diferença. Nas TABELAS 11, 12, 13 e 14 são apresentados os valores de p dos testes 

estatísticos e os valores estimados da medida de associação hazard ratio (HR) com 

respectivos intervalos de confiança de 95% (IC 95%). 

Ao analisar de forma conjunta, o sexo e o MELD laboratorial (TABELA 11), foi 

constatado que independente do paciente ter MELD > 35 (p < 0,001; HR = 7,14; IC 

95% = 2,42 – 21), o sexo feminino (p = 0,020; HR = 1,92; IC 95% = 1,11 – 3,34) ainda 

é relevante na sobrevida. O mesmo foi observado quando analisado o sexo (p = 0,009; 

HR = 2,08; IC 95% = 1,20 – 3,61) com o re-transplante (p = 0,002; HR = 5,23; IC 95% 

= 1,86 – 14,7) (TABELA 12) e o sexo (p = 0,038; HR = 1,80; IC 95% = 1,03 –3,12) com 

o ponto de corte BAR de 9 (p = 0,001; HR = 2,42; IC 95% = 1,41 – 4.16) (TABELA 13). 

O variável sexo feminino só deixou de ser relevante na sobrevida do paciente 

(p=0,083) quando analisado em conjunto ao ponto de corte SOFT de 12 (TABELA 14). 

 

TABELA 11 – ANÁLISE MULTIVARIADA SEXO E MELD LABORATORIAL 

Variável Classificação p* HR IC95% 

Sexo  Masculino (ref)    
 Feminino 0,020 1,92 1,11 – 3,34 

MELD laboratorial  6 a 15 (ref)    
 16 a 25 0,647 1,25 0,48 – 3,26 
 26 a 35 0,172 2,06 0,73 – 5,79 
 >35 <0,001 7,14 2,42 – 21,0 
FONTE: O Autor (2019). 
LEGENDA: *Modelo de Regressão de Cox e teste de Wald, p<0,05. 

 

TABELA 12 – ANÁLISE MULTIVARIADA SEXO E RE-TRANSPLANTE 

Variável Classificação p* HR IC95% 

Sexo  Masculino (ref)    
 Feminino 0,009 2,08 1,20 – 3,61 

Re-transplante  Não (ref)    
 Sim 0,002 5,23 1,86 – 14,7 
FONTE: O Autor (2019). 
LEGENDA: *Modelo de Regressão de Cox e teste de Wald, p<0,05. 
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TABELA 13 – ANÁLISE MULTIVARIADA SEXO E PONTO DE CORTE DO BAR 

Variável Classificação p* HR IC95% 

Sexo  Masculino (ref)    
 Feminino 0,038 1,80 1,03 – 3,12 

BAR ≤ 9 (ref)    
 > 9 0,001 2,42 1,41 – 4,16 
FONTE: O Autor (2019). 
LEGENDA: *Modelo de Regressão de Cox e teste de Wald, p<0,05. 

 

TABELA 14 – ANÁLISE MULTIVARIADA SEXO E PONTO DE CORTE DO SOFT 

Variável Classificação p* HR IC95% 

Sexo  Masculino (ref)    
 Feminino 0,083 1,64 0,94 – 2,86 

SOFT ≤ 12 (ref)    
 > 12 <0,001 2,97 1,71 – 5,15 
FONTE: O Autor (2019). 
LEGENDA: *Modelo de Regressão de Cox e teste de Wald, p<0,05. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo verificou como diagnóstico de transplante de maior 

prevalência, a cirrose alcoólica (41,2%), seguido da cirrose pelo VHC (11,9%), 

havendo maior acometimento do sexo masculino (72,3%) e idade média de 

acometimento de 56 ± 11,1 (19 – 77) anos.  

Ao analisar o serviço de gastroenterologia da USP, o diagnóstico cirrótico de 

maior prevalência, foi a hepatite alcoólica (44,2%), seguida da cirrose pelo VHC 

(23,5%) (MATTOS et al., 2014). Outro estudo, ao analisar o perfil pré-transplante 

hepático de 49 pacientes, também constatou a cirrose alcoólica (23%) e a cirrose pelo 

VHC (23%) como etiologias de maior prevalência, além da predominância do sexo 

masculino (67%) e idade média de acometimento de 51 ± 10,9 (12 – 71) anos 

(FERREIRA et al., 2013). Ambos estudos corroboram com os resultados encontrados. 

Dos 177 pacientes transplantados, 17 (9,6%) apresentavam CHC isolado ou 

associado a outra etiologia de cirrose. No entanto, dos 17 pacientes verificou-se uma 

maior prevalência do CHC quando associado a cirrose pelo VHC (47,1%), sendo a 

maioria do sexo masculino. Esse resultado corrobora ao encontrado por Parollin et al. 

(2006), que identificaram a ocorrência do VHC + CHC em 60% dos casos envolvendo 

CHC, o que reafirma, mais uma vez, a estreita relação entre a cirrose e o CHC, 

principalmente quando associado ao VHC, fazendo da cirrose pelo VHC um 

verdadeiro fator de risco para o desenvolvimento de CHC. 

O IMC dos pacientes teve como média 25,6 ± 3,9 (18,4 -51,4), 6 (3,4%) 

pacientes foram re-transplantados e 21 (11,9%) tiveram trombose de veia porta no 

transplante. Para o tempo de isquemia fria obteve-se uma média de 5,7 ± 1,6 (2,5 – 

14) horas, sendo que 114 (64,4%) alcançaram tempo ≤ 6 horas. Ao verificar na 

literatura, os dados de IMC e tempo de isquemia fria corroboram com os resultados 

obtidos. A taxa de re-retransplante vai bem abaixo daquela encontrada na literatura 

(7,6% a 11,6%) (DUTKOWSKI et al., 2011).  

O local com maior número de captação de enxertos, foi dentro do próprio 

estado 102 (57,6%). Por outro lado, Feng et al. (2006) verificaram em seu estudo que 

73,3% das captações tiveram origem local, enquanto que no presente estudo teve-se 

apenas 28,2%. Em estudo brasileiro, Campos Junior et al. (2014) também verificaram 

baixos índices de captação local (29,7%). Fica evidente a deficiência dos sistemas 

locais de captação e a necessidade de estimular, tanto a notificação, quanto a busca 
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ativa nessas regiões brasileiras, para que se tenha um aumento desses índices e, por 

consequência, uma vez que menos distante, a diminuição do tempo de isquemia fria. 

Segundo Feng et al. (2006), comparando enxertos captados em áreas locais, com os 

captados em áreas regionais, existe um acréscimo de 11% ao risco de falência 

primária do enxerto. 

Em relação ao MELD laboratorial dos pacientes, o estudo teve como média 

22,5 ± 8,4 (7 – 53) pontos. Em estudo semelhante, ao analisar 93 prontuários do 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, o escore MELD médio dos 

pacientes foi de 17,1 ± 5,7 pontos (FREITAS et al., 2016). Resultado semelhante foi 

observado por Dutkowski et al., (2011), que ao estudarem o perfil da população 

americana e europeia, obtiveram como média, um MELD de 18 pontos. Quando 

comparado a esses dois estudos anteriores, fica evidente que o grau de gravidade da 

população estudada pode se apresentar maior (MELD mais elevado), o que pode 

refletir negativamente na sobrevida da população após o transplante. 

Em relação ao BAR, o escore mostrou-se útil na população estudada para 

identificar de forma rápida e fácil (por contar com apenas seis variáveis de fácil 

acesso) a relação entre doador/receptor, o que poderá orientar a alocação de um 

órgão específico para um doador específico, podendo aumentar a taxa de sobrevida 

pós-transplante. 

O ponto de corte definido para o escore BAR em 3 meses na amostra 

populacional foi de 9 pontos. Isso se deu com uma sensibilidade e especificidade de 

58,7% e 70,2%, respectivamente. A área sob a curva ROC no melhor ponto de corte 

para a nossa população foi igual a 0,69, com significância estatística (p< 0,001) para 

o escore BAR em predizer mortalidade em 3 meses. Este resultado indica que BAR 

discrimina bem entre ter ou não o óbito em 3 meses, ou seja, que a partir desse ponto 

a sobrevida da população estudada começa a se deteriorar. 

No presente estudo, o escore BAR não apresentou a mesma acurácia quando 

comparado ao de Dutkowski et al. (2011). O melhor ponto corte definido para BAR 

pelos autores, foi de 18, correspondendo a um bom preditor da sobrevida, com área 

sob a curva ROC de 0,7, resultado esse superior quando comparado ao do presente 

estudo. Entretanto, não foi observado uma análise estatística que comprove que o 

BAR com o ponto corte de 18 é o melhor para a população estudada por Dutkowski 

et al. (2011), pois não foram apuradas a sensibilidade e especificidade do respectivo 

ponto de corte. 
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Contudo, o presente estudo teve uma melhor acurácia do escore BAR quando 

comparado aos resultados encontrados por Campos Junior et al. (2014). Com o 

objetivo de achar um ponto corte para BAR em sua população, os autores analisaram 

402 transplantados. Na análise, os pesquisadores verificaram como melhor ponto 

corte para predizer o óbito em três meses de sua população, o escore BAR de 11 

pontos. A sensibilidade e especificidade observado foi de 39% e 87%, 

respectivamente, com área sob a curva ROC igual a 0,65. Pode-se notar que os 

valores da área sob a curva ROC e sensibilidade são inferiores aos encontrados pelo 

presente estudo, o que certifica melhor acurácia do preditor na amostra analisada. 

Em relação aos diferentes pontos cortes aferidos na literatura para o mesmo 

preditor, o BAR, fica demostrado que o escore varia conforme a população em que 

ele é aplicado. 

A capacidade discriminatória do BAR em predizer a mortalidade em 

determinado período foi abaixo do ideal neste trabalho. É exigência do consenso 

internacional uma área sob a curva ROC > 0,7 para que o modelo prognóstico seja 

considerado clinicamente útil, o que não foi observado ao aplicar na população estuda 

(área sob a curva ROC = 0,69). A menor capacidade do modelo para a predição da 

mortalidade em três meses na população estudada (brasileira), pode se dar por conta 

de que o modelo não foi incialmente desenvolvido em nossa população, mas sim, em 

países desenvolvidos. 

A sobrevida estimada para pacientes com BAR ≤ 9 ao final de 3 meses foi 

82,9% contra 59,1% para BAR > 9 (p=0,001). Já ao final de 12 meses para pacientes 

com BAR ≤ 9 foi de 73,9% contra 51,6% para BAR > 9 (p=0,001). Em estudo 

semelhante Campos Junior et al. (2014) definiram como melhor ponto de corte para 

sua população estudada, o escore BAR de 11 pontos. Observaram que a sobrevida 

para pacientes com pontuação BAR < 11 ao final de 3 meses foi de 77% contra 46% 

para pacientes com BAR ≥ 11 (p=0,001). Já ao final de 12 meses para pacientes com 

BAR < 11 foi de 69,0% contra 44,0% para BAR ≥ 11 (p=0,001). Pelos resultados 

acima, pode-se dizer que a interpretação dos escores pode variar conforme a 

população em que é aplicado. Por isso, há necessidade de mais estudos com 

aplicação deste escore na população brasileira, pra que se chegue a um consenso 

comum, o que será de grande benefício. 

Neste trabalho, o escore SOFT também se mostrou útil para identificar a 

relação entre doador/receptor. A única desvantagem está na quantidade de variáveis 
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avaliadas, 22 no total, o que o torna menos prático, quando comparado a outros 

preditores, como o BAR. 

O ponto de corte definido em nossa população para o escore SOFT em 3 

meses foi de 12. Isso se deu com uma sensibilidade e especificidade de 63,0% e 

74,8%, respectivamente. A área sob a curva ROC no melhor ponto de corte para a 

nossa população foi igual a 0,73, com significância estatística (p < 0,001) para o 

escore SOFT em predizer mortalidade em 3 meses. A partir desse resultado, tem-se 

que o escore SOFT discrimina bem entre ter ou não o óbito em 3 meses. A capacidade 

discriminatória para que o modelo prognóstico seja considerado um teste clinicamente 

útil foi atingida, conforme exigida pelo consenso internacional. 

A capacidade discriminatória observada neste estudo foi superior a 

encontrada por Rana et al. (2008) e Dutkowski et al. (2011), que aferiram uma área 

sob a curva ROC de 0,7 para o escore SOFT em predizer o óbito em 3 meses pós-

transplante. 

Verificou-se no presente estudo que o escore SOFT teve maior acurácia para 

predizer o óbito em 3 meses da população amostrada, indo contra os achados de 

Dutkowski et al. (2011), que verificaram que o escore BAR era o de maior acurácia. 

Quanto ao ponto corte estabelecido, também houveram divergências. Para 

Dutkowski et al. (2011) o melhor ponto corte observado foi o SOFT de 15, enquanto 

no presente estudo obteve-se como melhor ponto de corte o escore SOFT de 12. A 

diferença dos resultados encontrados nos estudos pode ter sido influenciada pelo 

modelo prognóstico, que foi desenvolvido em populações de países desenvolvidos, e 

por variar conforme a população em que é aplicado. 

Em análise, a sobrevida estimada para pacientes com SOFT ≤ 12 foi ao final 

de 3 meses de 85,2% contra 53,2% com SOFT > 12 (p < 0,001). A sobrevida ao final 

de 12 meses para pacientes com SOFT ≤ 12 foi de 79,7% contra 50,0% para SOFT > 

12 (p < 0,001). Não pôde ser observado na literatura estudos semelhantes para uma 

efetiva discussão.  

Quanto ao escore DRI, foi observado que não discrimina a mortalidade pós-

transplante da população estudada (p=0,139). Diante disso, não foi pesquisado um 

ponto corte para 3 meses no presente estudo. Em estudos de Dutkowski et al. (2011) 

e Flores et al. (2017), verificou-se que quando utilizado para prever a sobrevida em 3 

meses, a área sob a curva ROC é igual a 0,5, comprovando a baixa acurácia do escore 

prognóstico DRI. Esse resultado pode ser ocasionado pelo fato de que o escore DRI 
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analisa exclusivamente variáveis do doador, o que dificulta a analise por completo da 

relação doador/receptor, que parece ser essencial para predizer a sobrevida após o 

transplante. 

Ao analisar a correlação dos escore prognósticos entre si, foi observada uma 

correlação estatisticamente significativa (p < 0,001) entre os escores BAR e SOFT, 

com grau de associação moderado (r = 0,72). A correlação corrobora com a observado 

por Dutkowski et al. (2011), que demostraram uma clara redução na sobrevida por 

agregação de escores crescentes de BAR e SOFT. Também pode-se observar 

correlação entres os escores SOFT e DRI (p=0,020), porém com grau de associação 

fraco (r = 0,17), enquanto que entre BAR e DRI não houve correlação (p = 0,625). Ao 

interpretar esse resultado, podemos considerar que as características do doador são 

melhor avaliadas pelo escore SOFT, talvez pela maior quantidade de variáveis do 

doador, quando comparada ao escore BAR.  

Pode-se observar na população analisada neste trabalho que os escores 

prognósticos BAR (p<0,001), SOFT (p<0,001) e DRI (p=0,006) estão 

significativamente correlacionados com o MELD. Porém, o melhor grau de associação 

ocorreu com o escore BAR (r = 0,74). O mesmo foi observado por Dutkowski et al. 

(2011), ao mostrarem a superioridade do sistema BAR nesse quesito, quando 

comparado aos outros escores. 

A sobrevida geral aferida ao final de 1 ano foi de 69,3% (IC 95% = 61,9% – 

75,5%). Ao compará-la com outros serviços brasileiros de referência em transplante 

de fígado, pode-se observar uma estreita semelhança. No Serviço de Transplante do 

Estado de São Paulo verificou-se uma sobrevida de 69,4% ao final de 1 ano. Fica-se 

abaixo dos padrões esperados apenas quando comparado aos serviços de países 

desenvolvidos, como o EUA e países europeus, que atingem uma sobrevida de 89,7% 

e 81 % ao final de 1 ano, respectivamente. Já outros autores brasileiros evidenciaram 

que a taxa de sobrevida em determinados serviços específicos, como o do HIAE, pode 

chegar a 82,4% (MEIRELLES JÚNIOR, et al., 2015; FERREIRA et al., 2013).  

A diferença dos índices de sobrevida observada pela maioria dos serviços de 

transplantes brasileiros frente a países desenvolvidos (EUA e países europeus) e 

alguns serviços brasileiros de exceção (HIAE), pode ser devido ao grande número de 

doadores com critérios expandidos utilizados no serviço. No presente estudo, o DRI 

teve um valor médio de 1,5 ± 0,4 (0,9 – 2,6), o que pode indicar uma qualidade dos 

enxertos abaixo do ideal (FENG et al., 2016; SCHILITT et al., 2011). Além disso, fica 
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evidente a maior o grau de gravidade da amostra populacional. Um estudo demostrou 

que pacientes com MELD ≥ 21 apresentavam pior sobrevida após o transplante 

(BRANDÃO et al., 2009), enquanto outro verificou que era preciso MELD ≥ 25. 

(MANDUCA PALMEIRO et al., 2010; BOIN et al., 2008). Os pacientes transplantados 

aqui analisados, alcançaram uma média do MELD laboratorial de 22,5 ± 8,4, o que 

pode condizer com a menor sobrevida. Ainda, no presente estudo, 53,7 % dos 

pacientes tiveram MELD ≥ 21 e 32,8% MELD ≥ 25. 

Não o bastante, as taxas de doações de órgãos são muito inferiores quando 

comparada a de países desenvolvidos. O Brasil, como um todo, conta com apenas 

16,6 doadores de órgãos por milhão de população (pmp) (RBT, 2017), enquanto que 

em países como EUA e Espanha, o número de doadores chega a 25 e 30 pmp, 

respectivamente (PACHECO, 2016; SILVEIRA et al., 2012). Evidentemente que essa 

realidade aumenta o tempo em lista de espera e, consequentemente, pela demora do 

transplante, a gravidade dos pacientes, o que influencia diretamente na sobrevida 

após o transplante. 

Fica clara a necessidade de campanhas que estimulem a doação de órgãos, 

campanhas de vacinação contra o VHB e a conscientização dos malefícios que o 

álcool gera em nosso organismo, que é a principal causa base do transplante hepático 

do presente estudo. 

Em relação as variáveis demográficas e clinicas que influenciam na sobrevida 

após o transplante, não foi observado relevância estatística quanto a idade do 

receptor, o que vai contra a tese de outros autores, de que receptores acima dos 40 

anos de idade tem menor sobrevida (RANA et al., 2008; DUTKOWSKI et al., 2011). 

Foi observado que o sexo feminino tem diferença significativa na sobrevida 

após o transplante (p=0,013), tendo um risco de óbito a qualquer momento após o 

transplante, duas vezes maior, quando comparado ao sexo masculino (HR = 2,00). O 

mesmo não pôde ser verificado por Rana et al. (2008) e Dutkowski et al. (2011), que 

descartaram o sexo como fator associado a sobrevida. 

O IMC > 30 dos pacientes mostrou-se não estar associado a sobrevida da 

população estudado. Este resultado corrobora com a tese de Dutkowski et al. (2011), 

no entanto diverge dos resultados encontrados por Rana et al. (2008), que mostrou 

ter significância (p=0,032) na sobrevida os pacientes com IMC > 35, quando 

comparado aos com IMC < 30. 
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O MELD laboratorial dos pacientes estudados teve significância estatística na 

sobrevida (p < 0,001; HR = 7,56), mas apenas para os pacientes com MELD > 35, 

resultado que corrobora parcialmente com a literatura. Para Rana et al. (2008) e 

Dutkowski et al. (2011) os pacientes enquadrados em intervalos inferiores a 35 (16 – 

25 e 26 – 35) também estavam associados a menor sobrevida.  

O transplante prévio também foi significativo para a sobrevida dos pacientes 

(p = 0,003; HR = 4,75), o que corrobora com os achados de Rana et al. (2008) e 

Dutkowski et al. (2011). 

Para trombose de veia porta durante o transplante, não foi observada uma 

significância estatística (p=0,143), o que diverge do estudo de Rana et al., (2008) que 

aferiram valor significativo na sobrevida (p<0,001) para a trombose de veia porta. 

O tempo de isquemia fria do enxerto, demostrou não interferir na sobrevida 

dos pacientes estudados (p=0,168). Já para outros autores, mostrou-se estar 

associado a menor sobrevida (p<0,001) (RANA et al., 2008; DUTKOWSKI et al., 

2011). 

O escore DRI não discriminou a sobrevida. Além disso, quando analisado em 

intervalos (por agregação de escores crescentes), nenhum deles demonstrou ter 

significância estatística na sobrevida (p = 0,898; p = 0,170; p = 0,280; p = 0,655). 

Resultado que vai contra a tese da autora Feng et al. (2006).  

Em relação aos pontos de corte verificados para o escore os BAR e SOFT, 

pacientes com pontuação BAR > 9 (p = 0,001; HR = 2,58) e SOFT > 12 (p < 0,001; 

HR = 3,22) tiveram diminuição estatisticamente significativa na sobrevida. Por serem 

achados específicos de nossa população, não foi possível compará-los com outros 

estudos.  

Em análise multivariada do sexo com outras variáveis, observou-se que o 

sexo feminino deixa de ter significância estatística na sobrevida (p = 0,083) apenas 

quando analisada de forma conjunta aos pacientes com escore SOFT > 12. Esse 

resultado corrobora com os achados do presente estudo de que a variável sexo 

feminino impacta na sobrevida dos pacientes após o transplante, pois mesmo ao ser 

analisado em conjunto com outras variáveis, o sexo feminino deixou de ser relevante 

apenas quando analisado em conjunto ao ponto de corte SOFT > 12. 
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6 CONCLUSÃO 

 

a) As principais etiologias para o transplante, foram a cirrose alcoólica e a cirrose 

pelo VHC, com predomínio do sexo masculino, idade entre 41 e 60 anos e MELD 

entre 16 e 25 pontos. A maioria das captações de enxertos ocorreram dentro do 

próprio estado, com tempo de isquemia fria ≤ 6 horas. Dentre as variáveis 

analisadas, foi observado que o sexo feminino, o MELD > 35 e o transplante prévio 

estão associados com uma pior sobrevida, enquanto que, as variáveis idade, IMC, 

trombose de veia porta no transplante e o tempo de isquemia fria não se 

mostraram relevantes. 

b) O melhor ponto de corte para escore BAR na população estudada foi 9, enquanto 

que para o escore SOFT foi 12. Para o escore DRI não foi possível definir um 

ponto de corte. 

c) Verificou-se que entre os escores prognósticos analisados, o SOFT teve maior 

acurácia na população estudada. 

d) O estudo demostrou maior correlação entre os escores BAR e SOFT. Em relação 

a MELD, a maior correlação se deu com o BAR. 
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ANEXO 1 – RELATÓRIO DE TRANSPLANTE DE FÍGADO 

 

  

 
 

RELATÓRIO TRANSPLANTE DE FÍGADO 

SERVIÇO 

Paciente 
 

Peso (kg) Data do transplante 

Altura (m) 

Diagnóstico  IMC Idade 

Sexo □ F □ M 

Re-transplante (   ) Sim (    ) 
Não 

Número transplantes prévios: Raça: 

Suporte de vida (ventilação mecânica) (   ) Sim (   )Não MELD laboratorial1 Albumina 

Cirurgia abdominal prévia em abdome 
superior 

(   )Sim (   )Não   

Necessidade de diálise no pré-transplante (   )Sim (   )Não MELD ajustado2  

Internamento UTI no pré-transplante3 (   )Sim (   )Não   

Internamento em enfermaria no pré-
transplante3 

(   )Sim (   )Não   

Encefalopatia hepática (   )Sim (   )Não   

Ascite (   )Sim (   )Não   

Hemorragia digestiva alta 48h pré-
transplante 

(   )Sim (   )Não   

1. MELD utilizado no SNT para alocação do órgão; 2. MELD corrigido por situação especial para alocação do órgão; 3. Na data do 
transplante. 
DOADOR 

Idade (anos) Altura (cm) Causa mortis (   )AVE (   )Trauma (   )Anóxia (   )Outros 

Raça (   )Negro (   )Branco (   )Outro Local doação 
(  )Local; até 40km centro tx (   )Estado (   )Fora do estado 

Creatinina (mg/dL) Dias de UTI Doador coração parado  
(   ) Sim     (   )Não 

Fígado dividido 
(   ) Sim     (   ) Não 

EVOLUÇÃO 

Mortalidade cirúrgica4 (   ) Sim  (   )Não Complicações pós-operatórias 30 dias5:  

Tempo de isquemia fria (minutos):  

4. Período 30 dias após transplante; 5. Classificação de Clavien-Dindo  

ESCORES PROGNÓSTICOS 

BAR 
 
 

PSOFT SOFT DRI Responsável pelas informações / Data 

Cálculo BAR: https://www.assessurgery.com/bar-score/bar-score-calculator/ 

Cálculo DRI: https://gastro.cchmc.org/calculators/donor-risk-index/ 

Cálculo Clavien-Dindo: https://www.assessurgery.com/clavien-dindo-classification/ 

Cálculo PSOFT/SOFT 
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ANEXO 2 – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA E 

PESQUISA 
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