
       GAMA GLUTAMIL 

TRANSFERASE 

 

Código: GGT 

Material: soro 

Sinônimo: GGT, gama GT, Gama glumatil transpeptidase 

Volume: 1.0 mL 

Método: Enzimático 

Volume Lab.: 1.0 mL 

Rotina: Diária 

Temperatura: Refrigerado 

Coleta: Jejum obrigatório. Suspender medicamentos a base de fenitoína, fenobarbital e 

acetaminofen. 

Código SUS: 0202010465 

Código CBHPM: 4.03.01.99-0 

Interpretação:  

Uso: diagnóstico de doenças obstrutivas hepáticas (especialmente nos casos onde a 

fosfatase alcalina está basalmente elevada nos idosos, crianças, gestantes e acometidos por 

patologias ósseas, por exemplo); marcador auxiliar de alcoolismo crônico. 

A gama glutamil transferase (gama GT) é uma enzima envolvida na transferência de um 

resíduo gama glutamil de alguns peptídeos para outros compostos (água, aminoácidos e 

outros peptídeos menores). Fisiologicamente, está envolvida na síntese protéica e peptídica, 

regulação dos níveis teciduais de glutation e transporte de aminoácidos entre membranas. 

É encontrada em vários tecidos: rins, cérebro, pâncreas e fígado (quase a totalidade da gama 

GT corpórea está presente nos hepatócitos). No fígado, esta enzima está localizada nos 

canalículos das células hepáticas e particularmente nas células epiteliais dos ductos biliares. 

Devido a esta localização característica, a enzima aparece elevada em quase todas as 

desordens hepatobiliares, sendo um dos testes mais sensíveis no diagnóstico destas 

condições. Nas células do parênquima hepático, a enzima é localizada tipicamente no 

retículo endoplasmático liso, estando sujeita a indução microssomal hepática e fazendo dela 

um marcador sensível a agressões hepáticas induzidas por medicamentos e álcool. 



Devido aos efeitos do consumo de álcool nos níveis de gama GT, aceita-se este como um 

marcador sensível de alcoolismo crônico (embora não seja um marcador específico), 

especialmente quando seus aumentos não são acompanhados de aumentos similares de 

outras enzimas hepáticas. Portanto, sua determinação parece mais efetiva no monitoramento 

do tratamento de indivíduos já diagnosticados. Os níveis de gama GT usualmente retornam 

ao normal após 15-20 dias da cessação da ingestão alcoólica, podendo elevar-se em curto 

prazo se a ingestão alcoólica é retomada. 

Valores aumentados: doenças hepáticas em geral (hepatites agudas e crônicas, carcinomas, 

cirrose, colestase, metástases etc.), pancreatites, infarto agudo do miocárdio, lupus 

eritematoso sistêmico, obesidade patológica, hipertireoidismo, estados pós-operatórios, 

carcinoma de próstata, uso de medicamentos hepatotóxicos ou capazes de ativar indução 

enzimática (barbituratos, fenitoína, antidepressivos tricíclicos, acetaminofen). 

Referência:  

Homens : até 60,0 U/L 

Mulheres : até 43,0 U/L 

 


