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Implantação do critério MELD nos EUA

desfechos na lista de espera entre 2002 e 2015
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• Pontuação inicial nas situações especiais ( 3/3 meses)

2002 – 24 ou 29 pontos (HCC T1 ou T2) 

2003 – 20 ou 24 pontos (HCC T1 ou T2)

2004 – 24 pontos (HCC T2)

2005 – 22 pontos (HCC T2)

2015 – 28 pontos após 6 meses, até 34 (HCC T2) 

Implantação do critério MELD nos EUA
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Incidência cumulativa de transplante com doador falecido em

pacientes com HCC (linha contínua) e não HCC (linha tracejada).
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• Eqüidade: igual chance de receber o recurso

• Justiça: bem estar coletivo

• Utilidade: melhor resultado

• Eficiência: melhor relação custo / resultado 

• Esperança: prazer, bem estar

• Benefício: melhor relação risco / resultado

Alocação de órgãos para transplante

objetivos
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