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Resumo 
 

Os valores séricos de asparato aminotransferase (AST) e de gama-glutamil 
transferase (GGT) são frequentemente anormais em doadores com morte cerebral 
(DBD). O impacto das alterações laboratoriais na sobrevida do enxerto é 
controverso. Objetivo: O objetivo desse estudo é explorar a relação entre os valores 
laboratoriais de AST e GGT do doador e seus desfechos no receptor após o 
transplante hepático. Métodos: Foram incluídos todos doadores que sofreram morte 
encefálica e submetidos ao transplante hepático em um único centro de 2004 a 2018 
com dados disponíveis de AST (N=1.253) e valores de GGT (N=1.152). A política de 
aceitação dos enxertos foi de qualquer valor de AST, contando que o último 
resultado obtido fosse menor que o maior resultado obtido durante a internação do 
paciente. Em relação a GGT, o centro adotava como valor de referência da GGT o 
primeiro valor de GGT disponível, mesmo que valores posteriores durante a 
internação do doador apresentassem elevação. Pelos métodos de análise 
multivariada e curvas de Kaplan-Meier foram correlacionados os valores de AST e 
GGT com os dados clínicos dos doadores e receptores, de acordo com a ficha de 
doação fornecida pela Agência Nacional de Biomedicina da França, com os fatores 
prognósticos de disfunção precoce do enxerto, sobrevida em 90 dias e em um ano, 
após ajuste de fatores de confusão. Resultados: Não houve uma significante 
associação entre a média dos valores altos de AST (58 UI/L [6-2.000]) e GGT (30 
UI/L [2-1.147]) do doador e a sobrevida do enxerto em um ano. Foi observada 
significante interação de história de abuso de álcool (HAA) no doador com a GGT. 
Todas as outras variáveis do doador não apresentaram correlação com a GGT e 
AST. Os riscos de perda do enxerto ou morte aumentaram exponencialmente com o 
aumento de GGT em doadores com HAA. Não houve diferença na sobrevida do 
enxerto em relação aos valores laboratoriais de AST e GGT dos doadores com corte 
no percentil 95 (475 UI/L para AST e 170 UI/L para GGT), mas o ‘donor risk index’ 
(DRI) era menor nos grupos com altos valores de AST ou GGT. A sobrevida do 
enxerto em um ano foi menor quando os doadores combinavam GGT ≥ 170 UI/L e 
HAA (61% vs. 86% em doadores com GGT ≥ 170 UI/L mas sem HAA). Conclusão: 
Enxertos de doadores com altos valores de AST ou GGT podem ser transplantados 
de forma segura desde que haja seleção estrita do doador e ausência de história de 
abuso de álcool do doador.  
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Abstract 
 

Serum aspartate aminotransferases (AST) and gamma-glutamyl transferase (GGT) 
are often abnormal in deceased brain donors (DBD). Their impact on graft survival is 
controversial. Objective: This study aimed to explore the relationship between donor 
AST or GGT with outcomes after LT. Methods: We included all consecutive patients 
who underwent a DBD primary LT in a single center from 2004 to 2018 with available 
donor AST (N=1.253) and GGT value (N=1.152). Our policy was to accept grafts 
from donors with high AST provided a decrease of AST over time. The first GGT 
value was given the most importance. We assessed prognostic value for early graft 
dysfunction, 90-day, and one-year graft survival, after adjusting on confounders. 
Results: There was no association between high values donor AST (58 UI/L [6-
2.000]) and GGT (30 UI/L [2-1.147]) and one-year graft survival. Significant 
interaction with a donor history of alcohol abuse (HAA) was observed for both 
variables. Other donor-related variables had no interaction. The risk of graft loss or 
death increased exponentially as AST and GGT increase in donor with an HAA but 
remains unchanged in donors without HAA. There was no difference in graft survival 
according to donor AST or GGT with a cutoff ≥ 95th percentile (475 UI/L for AST and 
170 UI/L for GGT), but the donor risk index was lower in groups with high AST or 
GGT. One-year graft survival rate was poor when donors combined GGT ≥ 170 UI/L 
and HAA (61% vs. 86% in donor with GGT ≥ 170 UI/L but no HAA). Conclusion: 
Graft from a donor with high AST or GGT can be transplanted safely provided donor 
selection and no donor HAA. 
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A extensa lista de espera de pacientes que aguardam o transplante hepático, 

associada à escassez de órgãos disponíveis, motiva as equipes cirúrgicas a 

estenderem os critérios de doadores. De acordo com a Associação Brasileira de 

Transplante de Órgãos (ABTO), em 2020, a necessidade estimada de transplantes 

hepáticos seria de 5.254, no entanto, neste período, só foram realizados 2.050 

transplantes de fígado no Brasil (39%). Em dezembro de 2020 encontravam-se 

inscritos ativos na fila de espera para um transplante de fígado adulto o total de 

1.032 pacientes. E durante o ano de 2020 ingressaram na lista de espera 2.964 

pacientes, com uma taxa de mortalidade de 22,9% (679).(1)  

Uma estratégia para ampliar o número de órgãos ofertados é a utilização de 

órgãos marginais. Entretanto, essa prática já foi associada com maior perda do 

enxerto, com maior risco de “Primary non function” (PNF), de “Early allograft 

disfunction” (DPE), e foi relacionada com a diminuição da sobrevida do enxerto.(2, 3) 

Portanto, a combinação adequada entre doadores e receptores para transplantes 

poderia proporcionar melhores resultados em termos da maior eficiência no 

aproveitamento de órgãos e na sobrevida dos enxertos dos receptores de fígado 

para transplante.(4)  

Não existe definição exata para um órgão marginal, mas frequentemente são 

considerados critérios como: idade avançada, doador pós parada cardiorrespiratória, 

permanência em unidade intensiva maior que sete dias, doador HCV positivo, etc.(4) 

Portanto, a obtenção de critérios mais claros para essa decisão, que pode evitar 

muitas mortes na espera de um órgão para transplante, possui grande valor.(2)  

Apesar do desenvolvimento de alguns sistemas de pontuação para 

aperfeiçoamento da tomada de decisão sobre aceitação de um fígado para 

transplante, baseados em variáveis dos doadores e dos receptores, como o “Donor 

Risk Index (DRI)”,(2) o “Eurotransplant Donor Risk Index (ET-DRI)”,(5) o “Donor 

Quality Index (DQI)”(6) ou “D-MELD”,(7) os mesmos possuem pouca preditividade 

para falência do enxerto e têm importância clínica limitada.(8) Na maioria dos casos, 

doadores com bilirrubina elevada são prontamente excluídos, porém as evidências 

na literatura sobre as referências laboratoriais de transaminases e gama glutamil 

transferase (GGT) são limitadas. Não existem valores exatos de elevação de 
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transaminases ou GGT que afetariam a função do enxerto, nem os valores exatos 

que contraindicariam o transplante.(9, 10)  

No entanto, a importância de testes como GGT e transaminases foi 

reconhecida em uma reunião de consenso entre transplantadores de fígado sobre 

critérios de doadores estendidos, realizada em Paris, em 2008. De toda forma, a 

literatura sobre esses valores de referências laboratoriais dos doadores é 

escassa.(11) 

No momento da oferta do órgão, há uma extensa discussão sobre quais os 

valores considerados como limites para aceitar ou não o fígado para o receptor 

listado.(10, 11) Muitas vezes a decisão é subjetiva e tomada pelo cirurgião sênior 

responsável pelo transplante.(8)  

Existe um equilíbrio fino para encontrar o momento certo do transplante: 

considerando a mortalidade na fila de espera, em que o paciente é avaliado de 

acordo com o MELD e que ainda pode sofrer agravamento durante a espera pelo 

transplante, e o benefício do uso de órgãos marginais. Ao optar por estes fígados 

existe uma estreita faixa de segurança em que o binômio doador-receptor precisa 

ser avaliado com cautela para se prever o risco-benefício, já que pode haver maior 

risco de perda do enxerto e mortalidade do receptor.(2)  

O modelo ‘Donor Risk Index’ (DRI) torna quantitativo o valor de risco para a 

associação doador-receptor.(2) Foram encontradas nesse estudo americano de Feng 

et al. (2006) sete características do doador que aumentavam o risco de falência do 

enxerto: doadores acima de 40 anos, doadores após parada cardíaca; enxertos 

parciais/Split, etnia afro-americana, baixa estatura, acidente cerebrovascular e 

‘outras’ causas de morte cerebral.(2) Esse sistema de pontuação tem grande 

relevância, porém necessita adaptações, por não contar com todas as 

características provenientes do doador, assim como de ter validação geográfica 

limitada.(12)  

O modelo ‘Eurotransplant Donor Risk Index’ (ET-DRI) foi desenvolvido para 

adaptar as características encontradas do DRI para o território europeu, realizado 

por Braat et al., o qual foi publicado em 2012.(5) O sistema de pontuação prediz o 

risco envolvido no transplante de cada órgão ofertado e pode ajudar na decisão. No 

entanto, o sistema de pontuação foi posteriormente submetido a uma validação para 
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o território francês, a qual não foi bem sucedida.(13) Posteriormente em 2018, foi 

elaborado por Winter et al. o modelo ‘Donor Quality Index’ (DQI),(6) com o objetivo de 

pontuar o risco do transplante e com validação em território francês. Esse modelo 

trata de cinco variáveis do doador: idade, causa da morte, estadia em unidade 

fechada, o menor clearance de creatinina e tipo de fígado (parcial ou total),(6) e 

portanto não apresenta a influência das alterações laboratoriais de transaminases e 

de GGT nos doadores.    

Outro modelo desenvolvido é o D-MELD, que é o produto de duas variáveis, 

idade do doador e MELD pré-operatório calculado, considerando o principal fator de 

risco do receptor e o mais influente fator de risco do doador. Esse modelo exclui 

variáveis eticamente controversas que foram usadas nos anteriores, como etnia e 

sexo. Foi encontrada menor sobrevida nos pacientes com MELD ³ 30 e de pacientes 

que receberam fígados de doadores com idade ³ 60 anos. Foi encontrado maior 

risco quando a dupla doador/receptor possui D-MELD ³ 1.600. No entanto, da 

mesma forma que é simples para o cálculo, é também limitado por não envolver 

outras variáveis, como idade do receptor, retransplante, cirurgia prévia, tempo de 

isquemia fria, uso de ventilação mecânica antes do transplante e esteatose hepática 

no doador como parte do cálculo de risco.(7)  

A obtenção de um modelo preditor do desfecho, mais objetivo, confiável, com 

variáveis de fácil obtenção no período pré-transplante tornaria a decisão mais segura 

para as equipes transplantadoras.  
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O objetivo primário deste estudo é avaliar o prognóstico dos altos valores de 

AST e GGT aferidos no doador de fígado para transplante e comparar com os 

desfechos de disfunção precoce e sobrevida no receptor. 

O objetivo secundário é analisar a relação dos valores de AST e GGT com 

outras características clínicas do doador.  
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Esse estudo foi aprovado pela Plataforma Brasil por meio do Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo sob o número CAAE: 

36943020.2.0000.5505 (Anexo 1). É um estudo realizado em parceria da 

Universidade Federal de São Paulo, São Paulo, Brasil, com o Hospital Paul Brousse, 

Villejuif, França, com a autorização do diretor do Centro de Cirurgia Hepatobiliar e 

Transplante Hepático (CHB), professor René Adam (Anexo 2). 

O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Anexo 3) foi 

dispensado pelo Comitê de Ética em Pesquisa devido ao fato de o trabalho ser 

retrospectivo. A utilização dos dados foi proveniente de prontuários com pacientes 

codificados, e fornecidos exclusivamente para este estudo, pela Agência Nacional 

de Biomedicina da França.  

 

3.1 Estudo da população 
 

Foram incluídos todos os pacientes (1.438) que receberam o primeiro 

transplante hepático com enxertos provenientes de doadores de morte cerebral, no 

período de primeiro de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2018, realizados no 

hospital Paul Brousse, Villejuif, França. Foram excluídos casos como doadores 

vivos, transplante após parada cardíaca, transplante dominó ou retransplante. Foram 

incluídos dados de 1.253 doadores com valores laboratoriais de AST e de 1.152 

pacientes com valores de GGT.  

 

3.2 Política Institucional para Transplante Hepático  
 

3.2.1 Avaliação do doador  
 

No momento da oferta do enxerto, no Hospital Paul Brousse, na França, os 

dados mais importantes relacionados ao doador são coletados por uma plataforma 

chamada Cristal feita pela Agénce de la Biomédecine (Agência de Biomedicina da 

França), uma organização nacional responsável pela alocação dos órgãos no 

território francês. A equipe que se encontra com o doador possui a função de 

preencher as informações relacionadas à história do doador, parâmetros 
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morfológicos, testes laboratoriais, evolução desde a admissão e os resultados de 

tomografia computadorizada.  

Depois da aprovação do projeto de pesquisa, a Agência de Biomedicina gerou 

uma base de dados resultando na exportação dos dados completos dos doadores.  

 

3.2.2 Seleção dos receptores e dos enxertos hepáticos  
 

A seleção de enxertos marginais é reservada pelo grupo do Hospital Paul 

Brousse para receptores de baixo risco, ou seja, aqueles que estavam na lista de 

espera por muito tempo e possuíam baixo risco de morte espontânea precoce. 

Doadores com hiperbilirrubinemia ou dismorfia hepática no exame de imagem foram 

excluídos. No entanto, doadores com idade avançada, obesos ou com história de 

alcoolismo foram aceitos, desde que não acumulassem outras condições adversas.  

Valores altos de transaminases não impediram a doação, contando que o 

último resultado obtido fosse menor que o maior resultado obtido durante a 

internação do paciente. Em relação à GGT, foi considerado o valor medido na 

admissão do paciente, mas nenhum valor claro de ‘cutoff’ foi encontrado para 

contraindicar o transplante. No caso de encontrar um primeiro valor alto, a decisão 

foi tomada caso a caso, de acordo com a existência de riscos adicionais do doador e 

também de acordo com a experiência subjetiva do cirurgião sênior responsável.  

 

3.2.3 Captação e transplante  
 

A avaliação macroscópica do fígado é o primeiro tempo da cirurgia de 

captação. Quando esta sugeria moderada a severa esteatose ou fibrose, uma 

biópsia hepática era realizada de rotina. Em casos de dúvida, fotos do enxerto foram 

realizadas e enviadas para o cirurgião sênior responsável pelo transplante. A partir 

do momento que o fígado era considerado bom, o receptor era imediatamente 

enviado ao centro cirúrgico para início da hepatectomia total, mesmo sem ainda ter 

chegado o enxerto hepático no Hospital, para assim reduzir ao máximo o tempo de 

isquemia fria. O líquido de perfusão utilizado era o disponível no hospital do doador. 

A técnica para cirurgia de captação era a técnica rápida de Starlz(14) com canulação 

da aorta, veia cava, e perfusão através da porta ou mesentérica, além da aorta. A 
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técnica utilizada para realização do transplante é com preservação do fluxo da veia 

cava durante a hepatectomia total por todo o tempo que fosse considerado 

possível.(15) A anastomose porto-cava tem sido feita como protocolo desde 2013 no 

Hospital Paul Brousse. A cirurgia de implante foi realizada de maneira clássica.  

 

3.2.4 Acompanhamento dos pacientes transplantados 
 

Até o dia da alta hospitalar os pacientes transplantados são avaliados 

diariamente com exame físico, exames laboratoriais e ultrassom doppler da artéria 

hepática. Após a alta, esses mesmos exames são realizados de rotina a cada quinze 

dias durante os dois primeiros meses após o transplante e, depois, a cada três 

meses. Qualquer anormalidade encontrada indica necessidade de realização de 

uma tomografia computadorizada de abdome.(16)  

 

3.2.5 Protocolo de imunossupressão  
 

A imunossupressão pós transplante consiste na associação de ciclosporina A 

ou tacrolimus e corticosteroides (dose inicial de 5mg/kg/dia até o sétimo dia e depois 

redução para 0,3 mg/kg/dia durante o primeiro mês, e então de 10-15mg/dia até o 

terceiro mês, com diminuição gradual). O uso de micofenolato de mofetil é reservado 

para pacientes com insuficiência renal ou então com imunossupressão adicional 

para aqueles que apresentem rejeição aguda.  

 

3.3 Análise estatística  
 

A extração de dados dos doadores foi feita da base Cristal e pareada com a 

base de dados dos receptores do Hospital Paul Brousse usando a coluna do 

“número nacional do doador” como interseção.  

Selecionamos o aspartato aminotransferase (AST) como biomarcador de 

injúria hepática(17, 18) para estudar a influência das transaminases do doador. 

Doadores sem os valores de GGT ou AST foram excluídos. Focamos no valor 

máximo de AST e primeiro de GGT porque foram os valores usados como referência 

para aceitar ou rejeitar o enxerto na hora da oferta.  
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3.4 Avaliação do prognóstico  
 

Disfunção Precoce do Enxerto (DPE) foi definida de acordo com os critérios 

de Olthoff et al. (2010)(19) os quais se resumem em: bilirrubina ³ 10mg/dL no sétimo 

dia pós transplante, ‘international normalized ratio’ (INR) ³ 1,6, e alanina ou 

aspartato aminotransferases > 2.000 UI/L nos primeiros sete dias. A sobrevida de 

um ano do enxerto foi calculada usando o tempo desde o transplante hepático até a 

morte ou retransplante em um ano. Pacientes com eventos após um ano foram 

excluídos. 

O risco para DPE e sobrevida de 90 dias do enxerto foram calculadas usando 

um modelo de regressão logística, enquanto o modelo do Cox foi utilizado para o 

cálculo de sobrevida de um ano, o qual prevê mais de um fator de risco ou fator 

prognóstico. 

Os valores de AST e GGT dos doadores foram analisadas como variáveis 

contínuas, porque categorizações com específicos pontos de corte foram evitadas 

devido às limitações que esse método impõe.(20, 21) O cálculo das variáveis foi com o 

método de “cubic splines”(22) para realizar a análise das variáveis contínuas.  

Incluímos outras variáveis importantes(23) que poderiam ser consideradas 

como fatores de confusão, como idade do doador, idade do receptor, MELD, tempo 

de isquemia fria e tempo de parada cardiorrespiratória. O risco relacionado aos 

valores de AST e GGT dos doadores foi analisado para entender seus efeitos nos 

desfechos de interesse.  

Por fim, testamos as interações entre AST e GGT do doador e outras co-

variáveis do doador, o que nos permite avaliar como uma variável do doador pode 

afetar o valor prognóstico da AST e da GGT do doador.  

 

3.4.1 Enxertos de doadores com altos valores máximos de AST e 
primeiro valor de GGT 

 

As variáveis contínuas e categóricas foram expressas em mediana e 

porcentagem, respectivamente. As comparações foram feitas com testes qui-

quadrado, Fisher ou Wilcoxon, conforme o apropriado. Altos valores de 
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transaminases e GGT foram arbitrariamente definidos como maiores ou iguais ao 

percentil 95. Probabilidade de sobrevida foi calculada pelo método de curva de 

Kaplan-Meier e comparada com o log-rank teste.  

Consideramos que o modelo de Cox para cálculo da sobrevida poderia não 

ser satisfatório, indicando que a GGT e AST dos doadores produz uma variação que 

muda com o tempo nos desfechos estudados. 

A análise foi feita com o programa R, usando principalmente os pacotes 

CompareGroups, survival, e ggplot2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  R E S U L T A D O S  
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4.1 Descrição da amostra 
 

Foram descritos 1.438 pacientes submetidos a transplante hepático 

provenientes de doadores de morte cerebral no período de 1º de janeiro de 2004 a 

31 de dezembro de 2018, desses pacientes os dados de AST e GGT estavam 

disponíveis em 1.253 e 1.152, respectivamente. Valores elevados de AST (> 40 

UI/L) ou GGT (> 50 UI/L) foram observados em 65% e 46,5%, respectivamente. A 

mediana (variação) de AST do doador (valor máximo) e da GGT do doador (primeiro 

valor) foram 58 UI/L (6-2.000) e 30 UI/L (2-1.147), respectivamente. Destaca-se que 

enxertos de doadores com máximo de AST ³ 1.000 UI/L ou primeira GGT ³ 500 UI/L 

foram dados a 25 (2%) e 7 pacientes (0,6%), respectivamente.  

 

4.2 Impacto da Disfunção Precoce do Enxerto (DPE), sobrevida em 90 
dias e sobrevida em um ano  

 

Observamos que o efeito do AST e da GGT do doador, quando existente, era 

máximo no primeiro ano e poderia ser negligenciado em pacientes não 

retransplantados depois de um ano. 

 

4.2.1 Valor máximo de AST 
 

O risco de DPE, sobrevida em 90 dias e em um ano em função da AST do 

doador é mostrado na Figura 1. O risco aumenta do valor mínimo até atingir um 

máximo em torno de 200 UI/L para os 3 desfechos e depois diminui. O maior risco é 

observado na sobrevida do enxerto em 90 dias com uma razão de risco ajustada 

(HR) de 1.5. 
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Notas: As áreas sombreadas indicam intervalo de confiança de 95%. HR, Hazard Ratio. OR, Odd 
Ratio. 

Figura 1. Impacto da AST do doador (valor máximo) em DPE (1A), 90 dias de sobrevida do 
enxerto (1B) e um ano de sobrevida do enxerto (1C).  

 

4.2.2 Primeiro valor de GGT 
 

O risco relativo e razão de risco ajustada (HR), de acordo com a GGT do 

doador são mostrados na Figura 2. O risco ajustado para DPE e a sobrevida do 

enxerto em 90 dias aumentam agudamente do menor valor para um valor em torno 

de 100UI/L e depois se estabiliza. Um sutil e contínuo risco ajustado HR foi 

observado em um ano de sobrevida desde o menor valor.   

 

 
Notas: As áreas sombreadas indicam intervalo de confiança de 95%. HR, Hazard Ratio. OR, Odd 
Ratio. 

Figura 2. A. Risco de DPE em função o valor de GGT. B. Sobrevida do enxerto em 90 dias em função da 
GGT. C. Sobrevida do enxerto em um ano em função da GGT.  
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4.2.3 Avaliação da interação com outras variáveis do doador 
 

Os valores p da interação dos testes entre as outras variáveis do doador e os 

valores de AST e GGT do doador são descritas na Tabela 1.  

 
Tabela 1. Valores de P da interação entre as variáveis do doador  

Variáveis Doador 
AST Doador (Valor Máximo) 

DPE Sobrevida do enxerto  
90 dias 

Sobrevida enxerto 
1 ano 

Idade 0,233 0,702 0,608 
Obesidade 0,169 0,062 0,037 
Diabetes 0,911 0,539 0,245 
Histórico de uso de álcool 0,205 0,042 0,037 
Parada Cardíaca 0,651 0,643 0,227 
GGT 0,167 0,047 0,0037 

  
GGT Doador (Primeiro Valor) 

DPE Sobrevida do enxerto  
90 dias 

Sobrevida enxerto 
1 ano 

Idade 0,098 0,462 0,144 
Obesidade 0,781 0,865 0,403 
Diabetes 0,196 0,725 0,695 
Histórico de uso de álcool 0,004 0,045 0,001 
Parada Cardíaca 0,795 0,428 0,817 
AST 0,645 0,167 0,153 

 

Encontramos uma interação significante entre o uso de álcool do doador e o 

valor de AST do doador com a sobrevida de 90 dias e um ano do enxerto. 

Resultados similares foram encontrados com a GGT do doador. Outras covariáveis 

como diabetes, obesidade, parada cardíaca e idade do doador não influenciaram na 

relação entre a GGT do doador e o risco de perda do enxerto em um ano. 

Para melhor compreensão da significância dessa interação, colocamos no 

gráfico abaixo o risco de perda do enxerto em um ano aumenta de acordo com o 

histórico de uso de álcool do doador (HAA) (Figura 3). O risco de perda do enxerto 

em um ano permanece pouco afetada pelo aumento de AST ou GGT do doador 

quando não houve histórico de uso de álcool (Figura 3 A, C). Em contraste, o risco 

para perda do enxerto em um ano foi muito maior nos grupos com alto valor de AST 

ou de GGT e histórico de uso de álcool (Figura 3 B, D). 
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Figura 3. Razão de risco da perda do enxerto em um ano em função do valor de: A. AST do doador sem 
histórico de uso de álcool. B. AST do doador com histórico de uso de álcool. C. GGT do doador sem 
histórico de uso de álcool. D. GGT do doador com histórico de uso de álcool. 

 

4.2.4 Enxertos de doadores com altos valores de AST ou GGT (acima do 
percentil 95) 

 

Os percentis 95 foram 475 UI/L de AST e 170 UI/L para GGT. 

 

4.2.4.1 Doadores com valores máximos de AST 
 

A comparação entre as características do doador e receptor de acordo com o 

valor do percentil 95 do valor máximo de AST foi descrita na Tabela 2. Doadores 

com valores de AST ³ 475 UI/L eram mais jovens e morreram de anóxia. Parada 

cardíaca antes da doação foi mais frequente, e sua duração mais longa. E tinham 
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valores de ‘Donor Risk Index’ (DRI) mais baixos, ou seja, risco menor comparado ao 

grupo AST < 475 UI. Os valores de morte precoce ou retransplante foram similares, 

assim como a sobrevida do enxerto.  

A Sobrevida global do enxerto em função do valor acima ou abaixo do p95 do 

valor máximo de AST pode ser vista na Figura 4A.  
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Tabela 2. Comparação no receptor, doador e desfechos de acordo com o valor máximo de AST 

Variáveis 
Max. AST < 475 UI Max. AST ≥ 475 UI 

P 
N=1190 N=63 

Valores máximos de AST 55 (6-473) 790 (478-2.000)  
Receptor    

Idade receptor, anos 53 (12-74) 54 (13-70) 0,514 
Sexo receptor (masc) 787 (66,1) 48 (76,2) 0,130 
Peso receptor, kg 71 (30-172) 75 (43-126) 0,008 
Altura receptor, cm 170 (85,0-193) 172 (147-185) 0,126 
IMC receptor, kg/m2  24,5 (11,4-46,8) 25,9 (15,1-39,2) 0,007 
MELD score 18,1 (6-40) 21,8 (6-40) 0,314 
Situação na hora do TH   0,180 

Domicílio 777 (65,3) 44 (69,8)  
Hospital  239 (20,1) 7 (11,1)  
Unidade Intensiva 174 (14,6) 12 (19,0)  

Doador    
Idade doador, anos 57,5 (7-93) 49,0 (12-82) <0,001 
Idade doador ≥ 80 anos 111 (9,3) 1 (1,6) 0,061 
Sexo doador (masc) 664 (55,8) 37 (58,7) 0,744 
Peso doador, kg 72,5 (24-153) 75,0 (50-124) 0,119 
Altura doador, cm 170 (108-200) 172 (150-190) 0,008 
IMC doador, kg/m2 24,9 (10.7-68,6) 25,6 (18,2-38,5) 0,739 
Hipertensão Arterial 448 (38,4) 11 (18,3) 0,003 
Diabetes 113 (9,88) 1 (1,64) 0,055 
Uso de álcool 204 (17,1) 11 (17,5) >0,99 
Tabagismo 423 (35,5) 31 (49,2) 0,039 
Doença arterial coronariana 106 (9,1) 8 (12,9) 0,431 
Insuficiência renal 61 (5,3) 2 (3,2) 0,767 
Causa da morte   <0,001 

Anoxia 148 (12,4) 42 (66,7)  
Outros 29 (2,44) 2 (3,17)  
Trauma 318 (26,7) 6 (9,52)  
AVC 695 (58,4) 13 (20,6)  

Estadia na UTI, dias 2 (0-62) 3 (1-24) 0,010 
PCR antes da doação 284 (23,9) 49 (79) <0.001 
Duração PCR, min 0 (0-120) 16,5 (0-90)  <0.001 
Macrosteatose ≥ 30% 30 (2,6) 2 (3,3)  0,671 
Peso enxerto, g 1350 (530-4.000) 1410 (700-2150)  0,489 
Donor Risk Index* 1,60 (0,88-2,86) 1,32 (0,88-2,59) <0,001 
Donor Quality Index* 1,72 (1,00-2,83) 1,27 (1,00-2,10) <0,001 
Primeira GGT, UI/L 30 (2-1147) 52 (10-492) <0,001 
Última GGT, UI/L 31 (2-1039) 56 (9-1333) <0,001 

TH & desfechos    
Isquemia fria, min  479 (60.0-1.019) 498 (233-974) 0,483 
Duração da cirurgia, min 561 (176-1.300) 560 (325-1.188) 0,947 
No. de hemoconcentrados 5 (0-73) 5 (0-45) 0,250 
Morte ou ReTH em 14 dias 51 (4,3) 2 (3,2) >0,99 
Morte ou ReTH em 90 dias 94 (7,9) 5 (7,9) >0,99 

Notas: IMC, Indice de Massa Corporal; UTI, Unidade de Terapia Intensiva; ReTH, re-transplante; DRI, 
Donor Risk Index * Donor index: valores altos indicam baixa qualidade ou alto risco. 
Variáveis contínuas expressadas como medianas (variação). Variáveis categóricas são expressas em 
números absolutos (porcentagem). 
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4.2.4.2 Doadores com primeiro valor de GGT 
 

As características e desfechos, de acordo com a GGT, são mostrados na 

Tabela 3. Doadores com GGT ³ 170 UI/L tinham peso, IMC e peso do fígado 

aumentados. O abuso de álcool também foi encontrado com maior frequência, e a 

duração na estadia na UTI também foi maior nesses doadores. E tinham valores de 

‘Donor Risk Index’ (DRI) mais baixos, ou seja, risco menor comparado ao grupo 

GGT < 170 UI. 
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Tabela 3. Comparação no receptor, doador e desfechos de acordo com o valor da primeira 
GGT. 

Variáveis 
Primeira GGT  < 170 UI/l Primeira GGT ≥ 170 UI/l 

P 
N=1.093 N=59 

Primeira GGT, UI/L 29 (2 -169) 266 (170 -1.147)  
Receptor    

Idade receptor, anos 53 (12-73) 55 (20-74) 0,218 
Sexo receptor (masc) 718 (65.7) 42 (71.2) 0,467 
Peso receptor, kg 72 (30-172) 77 (35-126) 0,164 
Altura receptor, cm  170 (85-193) 170 (150-192) 0,535 
IMC receptor, kg/m2 24.7 (12.5-44.2) 25.1 (11.4-46.8) 0,230 
MELD score 18.5 (6-40) 18.7 (6-40) 0,616 
Situação na hora do TH   0,248 

Domicilio 715 (65.4) 33 (55.9)  
Hospital  215 (19.7) 13 (22.0)  
Unidade Intensiva 163 (14,9) 13 (22,0)  

Doador    
Idade doador, anos 57,9 (7,6-93) 54,0 (19-84) 0,162 
Idade doador ≥ 80 anos 103 (9,4) 2 (3,4) 0,181 
Sexo doador (masc) 616 (56,4) 31 (52,5) 0,659 
Peso doador, kg 72 (24-150) 80 (53-124) 0,039 
Altura doador, cm 170 (108-200) 170 (142-188) 0,973 
IMC doador, kg/m2 24,9 (10,7-68,6) 26,2 (18,3-38,3) 0,012 
Hipertensão Arterial 405 (37,8) 23 (39,7) 0,887 
Diabetes 105 (10,0) 3 (5,17) 0,326 
Uso de álcool 181 (16,6) 21 (35,6) <0,001 
Tabagismo 384 (35,1) 29 (49,2) 0,041 
Doença arterial coronariana 108 (10,1) 4 (6,78) 0,545 
Insuficiência renal 59 (5,56) 2 (3,57) 0,764 
Causa da morte   0,301 

Anoxia 162 (14,8) 14 (23,7)  
Outros 25 (2,29) 1 (1,69)  
Trauma 278 (25,4) 12 (20,3)  
AVC 628 (57,5) 32 (54,2)  

Estadia na UTI, dias 2 (1-62) 6 (1-26) <0,001 
PCR antes da doação 291 (26,7) 19 (32,2) 0,437 
Duração PCR, min 0 (0-120) 0 (0-54) 0,318 
Macrosteatose ≥ 30% 27 (2,5) 1 (1,7) >0,99 
Peso enxerto, g 1350 (550-4000) 1645 (995-2320) <0,001 
DRI europeu* 1,59 (0,88-2,86) 1,47 (0,91-2,20) 0,05 
Donor quality index* 1,72 (1,00-2,83) 1,35 (1,00-2,27) <0,001 
Última GGT, UI/L 31 (2-1039) 252 (91-1333) <0,001 
AST máxima, UI/L 56 (6-2000) 120 (23-2000) <0,001 

TH & desfechos    
Isquemia fria, min  483 (76-974) 457 (150-716) 0,382 
Duração da cirurgia, min 559 (176-1267) 547 (291-1033) 0,875 
No. de hemoconcentrados 5 (0-73) 6 (0-46) 0,071 
Morte ou ReTH em 14 dias 42 (3,84) 4 (6,78) 0,290 
Morte ou ReTH em 90 dias 82 (7,50) 9 (15,3) 0,044 

Notas: IMC, Indice de Massa Corporal; UTI, Unidade de Terapia Intensiva; ReTH, re-transplante; DRI, 
Donor Risk Index * Donor index: valores altos indicam baixa qualidade ou alto risco. 
Variáveis contínuas expressadas como medianas (variação). Variáveis categóricas são expressas em 
números absolutos (porcentagem). 
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Enxertos de doadores com primeira GGT ³ 170 UI/L se associaram com maior 

risco de retransplante ou morte em 90 dias. As curvas de sobrevida de Kaplan-Meier 

são mostradas na Figura 4B. Apesar de não ter sido encontrada significância 

estatística (p=0,108) na sobrevida do enxerto, a probabilidade de sobrevida do 

enxerto de doadores com altos valores de GGT tende a ser menor no período do 

pós-transplante imediato. 

 

 
Figura 4. A. Sobrevida global do enxerto em função do valor acima ou abaixo do p95 do valor máximo de 
AST p = 0,638. B. Sobrevida global do enxerto em função do valor acima ou abaixo do p95 do valor da 
primeira GGT p = 0,108. 

 

4.3 Histórico de uso de álcool em doadores com altos valores de AST ou 
GGT 

 

O uso isolado de álcool dos doadores não teve impacto no desfecho do 

transplante na nossa amostra. Mas o mesmo não foi visto em doadores com altos 

valores de GGT. No subgrupo de doadores com alto valor de AST, a sobrevida do 

enxerto em um ano não foi significantemente menor quando os doadores tinham 

histórico de uso de álcool quando comparados com aqueles sem o uso (92% vs. 

73%; HR 4,12 [0,92 - 18,41; p=0,13] – Figura 5A). No entanto, o resultado observado 

no subgrupo de doadores com altos valores de GGT mostrou diminuição significante 

da sobrevida naqueles com histórico de abuso de álcool. A sobrevida do enxerto de 
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doadores com abuso de álcool foi comparada com aqueles sem o histórico do uso 

de álcool (61% vs. 86% em um ano; HR 3,34 [1,09 - 3,83; p=0,033] - Figura 5B).  
 

 
Figura 5. Sobrevida do enxerto em função ao histórico de abuso de álcool do dador. A. Sobrevida do 
enxerto em um ano em função do valor máximo de AST. C. Sobrevida do enxerto em um ano em função 
da primeira GGT.  
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O Hospital Paul Brousse é o maior centro de transplante hepático da França, 

e um dos três primeiros da Europa, onde mais de 3.500 transplantes já foram 

realizados desde 1974. O centro hepato-biliar existe desde 1970, possui como 

enfoque o cuidado das doenças do fígado e vias biliares. Ele reúne uma equipe de 

cirurgiões, clínicos, endoscopistas, radiologistas, anestesistas, intensivistas e 

pesquisadores que se responsabiliza pelos doentes de uma forma completa e linear, 

por toda sua vida. Foi pioneiro no transplante pediátrico com um fígado parcial 

proveniente de um doador adulto; transplante dominó, estratégia de hepatectomia 

em dois tempos para ressecção de tumores hepáticos e realização de TIPS.  

A equipe responsável pelos transplantes hepáticos no Hospital Paul Brousse, 

composta por experts, adota há décadas a política de aceite do enxerto, que em 

relação aos valores laboratoriais do doador, consiste em considerar aqueles que 

possuem valores de AST em queda, e valorizar o primeiro valor constatado de GGT. 

No estudo presente, para ser realizado o transplante, era necessário que 

houvesse queda das transaminases com o tempo, entre a oferta e a cirurgia de 

captação, sugerindo recuperação da injúria hepática. Os níveis elevados de 

transaminases podem indicar lesão e necrose de hepatócitos, mas isso não 

necessariamente significa um enxerto ruim. Ainda mais, o fígado possui capacidade 

regenerativa e pode tolerar grandes danos aos seus hepatócitos e se recuperar, 

sendo desafiadora a decisão de aceitar ou não um órgão com transaminases 

elevadas. 

O aumento de AST e GGT é frequentemente observado nos doadores 

cadáveres. Entender a significância do prognóstico dessas alterações laboratoriais é 

crucial para guiar a decisão de aceitar ou não o enxerto, e não existe valores 

superiores máximos que contraindiquem o transplante.(9, 10)  

A realização de transplantes com fígados provenientes de doadores com 

transaminases aumentadas já foi documentada em poucos grupos. Fakhar et al. 

(2016), em um estudo com 834 pacientes transplantados, compararam a sobrevida 

de um ano dos 24 pacientes que receberam enxertos com transaminases ≥ 500 UI/L 

com a do grupo controle (<500 UI/L). Foi encontrada sobrevida semelhante de 

91,7% e 89,0%, respectivamente.(9)  
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Mangus et al. (2012) apresentaram resultados de doadores com ALT de 500-

999µ/L versus ≥ a 1.000 µ/L. Não houve significância estatística na comparação 

entre os grupos de DPE e de sobrevida global e em um ano.(24) Randuz et al. (2011) 

também mostraram bons resultados numa série de 8 transplantes (mediana AST 

1.400, ALT 1.026) depois de uma seleção estrita aplicada a 15 enxertos. Os outros 7 

enxertos ofertados foram descartados por somarem outros fatores como vírus da 

hepatite C e cirrose macroscópica e 3 deles mantinham o aumento de enzimas 

hepáticas no momento da captação. A sobrevida do enxerto foi de 100% e nenhum 

paciente foi retransplantado.(11)  

No entanto, o fato de enxertos com altos valores de AST possuírem baixos 

“DRI”(5) e provenientes de doadores jovens demonstra um viés de seleção. 

Retrospectivamente, o Hospital Paul Brousse aceitou enxertos com altos valores de 

AST na ausência de outros fatores de risco adicionais. Dessa forma, podemos 

concluir que o uso de enxertos com valores altos de AST é seguro, desde que haja 

uma seleção estrita do doador, sem outros fatores adversos adicionais.  

O prognóstico dos valores de GGT é controverso. O valor da GGT do doador 

era um risco de valor independente no “donor risk index” europeu,(5) mas não no 

“donor risk index” formal,(2) nem em outros sistemas de pontuação mais recentes(6, 

25). A GGT nem sempre é mencionada como uma definição de critério estendido(4, 26) 

e também não foi considerada no score que analisa o risco para descarte do 

enxerto.(8) Apesar do DRI baixo, e também da intuição do cirurgião captador para 

seleção do enxerto, aqueles com GGT iniciais ³ 170 UI/L tiveram uma tendência de 

menor sobrevida em 90 dias (Tabela 3, p=0,044) Por outro lado, a sobrevida em um 

ano não foi afetada, e a probabilidade de estar vivo ou não ter sido retransplantado 

em 90 dias foi praticamente idêntica. Isso indica que o maior risco se expressa no 

período pós-transplante precoce.  

Interessantemente, observamos uma interação significativa entre o uso de 

álcool no doador e nos valores de GGT. A associação entre os valores de GGT do 

doador e os desfechos eram muito maiores em pacientes que possuíam o histórico 

de utilização de álcool, como visto na Figura 5B (61% vs. 86% em um ano; HR 3,34 

[1,09-3,83; p=0,033]), enquanto não havia alteração no prognóstico na ausência 

deste. Não observamos o mesmo para altos valores de AST, como visto na Figura 
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5A (92% vs. 73%; HR 4,12 [0,92-18,41; p=0,13]). Esses achados são interessantes 

tendo em vista que nos doadores cadáveres, existe uma prevalência de uso de 

álcool de 12 a 18%.(27-29) Em um estudo prospectivo dinamarquês, fibrose 

significativa (³ F2) foi encontrada em 29% e 68% em pacientes com histórico de 

álcool provenientes da rede de atenção primária e secundária.(30) Outros estudos 

que apresentaram a classificação histológica em grupos com histórico de álcool 

encontraram nestes mais achados de esteatose, fibrose ou cirrose,(31, 32) então 

podemos especular que as lesões hepáticas histológicas resultantes são comuns em 

doadores que consomem álcool. Apesar da GGT não ser um marcador específico de 

uso de álcool, ele sugere uso contínuo do doador. Os valores de GGT em 

consumidores de álcool podem variar com outras características, como diferenças 

entre sexos, idade(33) e consumo de açúcares(34).  

A decisão sobre qual valor de GGT usar, seja o primeiro, o máximo ou o 

último é uma questão que pode ser discutida. Entretanto, com certa margem de 

segurança, o primeiro valor de GGT pode ser considerado o mais discriminativo, por 

ser mais fidedigno ao padrão de vida do paciente, como dieta, uso de 

medicamentos, tabagismo, consumo de café, uso de álcool.(33) Nos doadores que 

permanecem em unidade intensiva por tempo prolongado ela costuma se elevar, e 

seu aumento é também favorecido pelo uso de drogas,(35, 36) nutrição artificial ou 

sepse(37). Entretanto, a GGT elevada na admissão é sugestiva de doença hepática 

crônica, apesar de que diversas outras etiologias devam ser consideradas.(33) 

 

5.1 A relação álcool x doador 
 

Para garantir a segurança do receptor, o uso de órgãos provenientes de 

doadores com história ativa ou antiga de uso de álcool era descartado 

imediatamente no passado, de forma rotineira. A escassez de doadores tornou mais 

flexível a utilização de órgãos provenientes desses doadores e bons resultados 

foram obtidos, como demonstraram Maggi et al. (2018) com resultados semelhantes 

de DPE e sobrevida comparando dois grupos: transplante hepático com história de 

uso de álcool no doador e sem o uso de álcool.(38) Resultados semelhantes vêm 

sendo demonstrados, assegurando o uso dos enxertos provenientes desses 

doadores, sugerindo a ampliação do total de doadores. Essas observações foram 
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descritas por Mangus et al. (2015), em um estudo de uma população de 161 

doadores com histórico de uso de álcool, onde não foram observadas diferenças nos 

desfechos de DPE ou sobrevida.(27) 

Além da relação do histórico de uso de álcool, em nosso estudo nós 

analisamos essa característica do doador junto dos dados laboratoriais. 

Encontramos diferença significante ao juntar esse fator ao dado laboratorial da GGT. 

Caso esteja aumentada no doador com histórico de uso de álcool, esse enxerto 

possui menor sobrevida, o que não foi percebido nos casos de aumento de 

transaminases.  

 

5.2 Considerações finais 
 

A decisão do aceite final de um órgão é complexa, multifatorial, a balança 

entre a real necessidade do receptor, e do momento em que ele necessita do órgão, 

da sua gravidade individual e das características que cada doador possui é difícil de 

ser mensurada. Considerando que a cirurgia de captação e transplante envolve 

gastos de grandes recursos com toda a logística e material envolvido. Por isso, há 

tantos estudos e contribuições sobre o mesmo tema, sem achar um algoritmo final. 

A nossa contribuição para essa decisão do aceite do enxerto, é o estudo 

sobre as alterações laboratoriais de AST e GGT que até então foram pouco 

elucidadas. Foi demonstrada o maior risco quando associamos o aumento de GGT 

do doador e histórico de uso de álcool.  

As críticas relacionadas ao trabalho se referem a ser um estudo retrospectivo, 

em que não temos os dados dos pacientes que não foram transplantados, os órgãos 

descartados por terem valores muito altos de AST ou GGT e os pacientes com 

histórico de uso de álcool. Outra limitação é que o padrão de consumo de álcool não 

pôde ser analisado. Esse último ponto é importante porque os detalhes sobre o 

consumo de álcool do doador parecem refinar a predição dos desfechos.  

Essas deficiências seriam resolvidas comparando-se com um grupo controle, 

no entanto é inviável realizar tal paralelo devido aos riscos de tal estudo. Outra 

critica é sobre a subjetividade da política de seleção do Hospital Paul Brousse, em 
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que podemos considerar um viés de seleção do cirurgião sênior, quem foi o 

responsável pela decisão final de aceite ou não de cada enxerto. 

Em contrapartida, os pontos fortes são a realização do trabalho dentro de um 

grande centro, referência mundial em transplante hepático, pioneiro em diversas 

técnicas e ‘guidelines’ cirúrgicos. As amostras estudadas possuem número de 

pacientes alto. A política de seleção dos enxertos já é bem consolidada e realizada 

há mais de 20 anos com segurança, e foi validada por nossos dados, com resultados 

animadores, com sobrevidas similares entre os grupos com valores laboratoriais 

muito altos e os sem alterações. E na ausência do histórico do uso de álcool, torna-

se seguro transplantar esses órgãos considerados marginais, o que gera maior 

perspectiva do aumento do número de transplantes e diminuição da extensa fila de 

espera.  

Trazer os dados da França pra realidade brasileira é outro desafio. A 

realidade do país francês possui especificidades como o padrão de consumo de 

álcool muito maior que o brasileiro, a idade da população que é mais idosa e 

proporciona doadores mais idosos que contam com melhores cuidados hospitalares 

e um sistema de alocação de órgãos mais organizado e com melhor preenchimento 

da base dados de exames laboratoriais e de imagem pré-transplante. 

O cenário do transplante hepático no Brasil merece ainda maior atenção, 

ainda existem grandes problemas e déficits em cuidados com o doador, que reduz a 

disponibilidade de órgãos para transplantes. Formas de ampliar nossa 

disponibilidade de enxertos seriam a melhor informação da sociedade sobre doação 

de órgãos e também melhorar a formação de estudantes e médicos sobre cuidados 

e manutenção do doador. Outro ponto importante ao usar enxertos marginais é a 

possibilidade de retransplante de prontidão,(39) em que em nosso país temos maior 

dificuldade estrutural para organizar e também é geograficamente muito maior e 

possui logística diferente de como a França se organiza. Dessa forma, para que 

possamos utilizar os dados encontrados nesse estudo na nossa realidade brasileira, 

eles precisam ter validação externa.  

Futuros estudos sobre o tema precisam ser realizados para a 

complementação dos achados, como a melhor elucidação do tipo de consumo de 

álcool do doador. O uso de máquinas de perfusão também pode incluir cada vez 
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mais enxertos com valores laboratoriais mais altos, que hoje em dia são rejeitados 

no momento da oferta do enxerto. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6  C O N C L U S Õ E S  
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1. A disfunção precoce e a sobrevida em 90 dias e em um ano dos pacientes 

transplantados com altos valores de AST e GGT é semelhante. A utilização 

de enxertos hepáticos para transplante cujos doadores apresentam valores 

elevados de GGT ou AST é segura e possível desde que seja feita uma 

seleção estrita e correlação adequada com o receptor; 

 

2. Houve correlação entre as características clínicas do doador e o uso de 

álcool, sem interação com outros fatores clínicos. A relação entre a 

característica clínica do doador de histórico de consumo de álcool deve ser 

bem investigada e se associada com valores elevados de GGT ou AST não 

devem ser transplantados sem uma avaliação anatomopatológica prévia do 

enxerto hepático, devido a piores desfechos encontrados nos pacientes com 

esse histórico. 
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ANEXO 1 – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2 – Autorização do diretor do Centro de Cirurgia Hepatobiliar e 
Transplante Hepático (CHB) do Hospital Paul Brousse 
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FACULDADE DE MEDICINA PARIS-SUL 
UNIVERSIDADES PARIS XI 
HOSPITAL PAUL BROUSSE 

 
POLO DE DOENÇAS DO FÍGADO E DO APARELHO DIGESTIVO E URINÁRIO 

CENTRO HEPATO-BILIAR 
12 Avenue Paul Vaillant Couturier – 94804 VILLEJUIF Cedex – France 

www.chb.aphp.fr 
 
 
 
 
 
 

Villejuif, 10 de Dezembro de 2018 
 
 
 
 
Senhoras, Senhores e membros do Júri, 
 
 
 
 
Eu assinado Doutor Marc-Antoine ALLARD, cirurgião do Centro Hepatobiliar, Hospital Paul 

Brousse, do serviço do Professor René Adam, certifico a possibilidade de enquadrar a 

senhorita Rafaela Capelli, por seus trabalhos de pesquisa clinica, realizados dentro do 

quadro de seu Mestrado. Seu projeto visa explorar a longo prazo os enxertos hepáticos 

marginais, definir seus scores de riscos e estabelecer novos critérios de função e disfunção 

do enxerto. Ela terá acesso, dentro do quadro desse trabalho, aos dados anônimos dos 

doadores e dos pacientes transplantados no Hospital Paul Brousse. 

 
 
 

Marc-Antoine Allard 
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ANEXO 3 – Justificativa para Ausência do Consentimento Livre e Esclarecido 
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