


Definição de Morte Encefálica 

•  Perda irreversível de todas as funções encefálicas, 

tanto dos hemisférios cerebrais quanto do tronco 

cerebral, manifestada por coma aperceptivo, ausência 

dos reflexos de tronco encefálico e apnéia.  

•  Interrupção definitiva de todas as atividades cerebrais  



Principais Causas de ME 
• TCE 

• AVC isquêmico ou hemorrágico 

• Encefalopatia anóxica pós-PCR 

TCE + AVC = 90% de todos os potenciais doadores 



Identificação do Potencial 

Doador  

• Identificação e confirmação do diagnóstico de 
morte encefálica  

• Morte encefálica  diagnóstico de notificação 
compulsória (Art. 13° da Lei n° 9.434) 

• Manter suporte até que se comprove a 
impossibilidade técnica ou recusa da doação 

• Identificar a causa da ME 

• Suspender medicação curarizante ou sedativa 

• Excluir hipotermia 

• Excluir intoxicação exógena 







Identificação do hospital 
Nome:______________________________________________________ 
Pai:________________________________________________________ 
Mãe:_______________________________________________________ 
Idade:____anos____meses____dias  -  Data de Nascimento___/___/___  
Sexo: M F    Raça: A B N     Registro Hospitalar:___________________  
A. CAUSA DO COMA 
A.1 - Causa do Coma: 
A.2 - Causas do coma que devem ser excluídas durante o exame 
a) Hipotermia ( ) SIM ( ) NÃO 
b) Uso de drogas depressoras do Sistema Nervoso Central ( ) SIM ( ) NÃO 
(Se a resposta for sim a qualquer um dos itens, interrompe-se o protocolo)  
B. EXAME NEUROLÓGICO – verifique o intervalo mínimo exigível entre as  
avaliações clínicas constantes na Tabela 7.1. 

Termo de Declaração de Morte 

Encefálica 



Intervalo mínimo exigível entre as avaliações 

clínicas de acordo com a faixa etária 

Idade Intervalo entre as avaliações 

   7 dias a 2 meses incompletos 48 horas 

 2 meses a 1 ano incompleto 24 horas 

1 ano a 2 anos incompletos 12 horas 

         Acima de 2 anos 06 horas 



Termo de Declaração de Morte 

Encefálica 
B. EXAME NEUROLÓGICO 
Obs.: Ao efetuar o exame neurológico, deve-se assinalar obrigatoriamente uma das duas 
opções (SIM / NÃO), para todos os itens abaixo;  
 
  Elementos do Exame Neurológico                           Resultados 
                                                                         1º exame                   2º exame 
Coma aperceptivo                                         ( )SIM ( )NÃO            ( )SIM ( )NÃO 
Pupilas fixas e arreativas                              ( )SIM ( )NÃO            ( )SIM ( )NÃO 
Ausência de reflexo córneo-palpebral           ( )SIM ( )NÃO            ( )SIM ( )NÃO 
Ausência de reflexos oculocefálicos              ( )SIM ( )NÃO            ( )SIM ( )NÃO 
Ausência de respostas às provas calóricas   ( )SIM ( )NÃO            ( )SIM ( )NÃO 
Ausência de reflexo de tosse                         ( )SIM ( )NÃO            ( )SIM ( )NÃO 
Apnéia                                                            ( )SIM ( )NÃO            ( )SIM ( )NÃO  



Termo de Declaração de Morte 

Encefálica 
C. ASSINATURAS DOS EXAMES CLÍNICOS –  
Os exames devem ser realizados por profissionais diferentes,  
que não poderão ser integrantes das equipes de captação e transplante. 
 
1 - PRIMEIRO EXAME                               2 - SEGUNDO EXAME 
Data:__/__/___Hora:___:___                  Data:__/__/___Hora:___:___ 
Nome do Médico:________________    Nome do Médico:_____________ 
CRM:________Fone:_____________    CRM:_________Fone:_________ 
End.:__________________________    End.:_______________________ 
Assinatura: _____________________    Assinatura:__________________  



Termo de Declaração de Morte 

Encefálica 
D. EXAME COMPLEMENTAR – 
  Indicar o exame realizado e anexar o laudo com a identificação do 

médico responsável.  
1. Angiografia Cerebral  
2. Cintilografia Radioisotópica  
3. Doppler Transcraniano  
4. Monitorização da Pressão Intracraniana  
5. Tomografia Computadorizada com Xenônio  
6. Tomografia por Emissão de Fóton  
7. EEG   
8. Tomografia por Emissão de Pósitrons 
9. Outros (citar) 



Exame Neurológico 
• Coma aperceptivo  

Glasgow = 3 

• Pupilas fixas e 
arreativas  ausência 
do reflexo fotomotor (II 
e III) 

• Reflexo córneo-
palpebral (V e VII) 

• Reflexo oculocefálico 
(V e III) 

• Ausência de resposta 
às provas calóricas 
 reflexo vestíbulo-
coclear (VIII) 

• Reflexo de tosse (IX, 
X, XII) 

• Apnéia “Olhos de boneca” 
na morte encefálica 

Pares cranianos 



Exame Neurológico 



Diagnóstico de Morte Encefálica  
REFLEXO VESTÍBULO-COCLEAR 

• A prova calórica avalia a integridade do 

tronco cerebral 

• Deve ser precedida por exame do canal 

auditivo para exclusão de obstrução por 

cerume ou qualquer outra condição que 

dificulte a correta realização do exame 

• Técnica  aplicação em cada ouvido de 

50 ml de soro fisiológico ou água com 

temperatura em torno de 0º C, mantendo 

a cabeça elevada a 30º, observando-se 

ausência de movimentos oculares 

quando há morte encefálica 

Olhar fixo na morte encefálica 

Desvio do olhar para estímulo 



Diagnóstico de Morte Encefálica  

TESTE DA APNÉIA 
• O teste da apnéia avalia a integridade da região ponto-bulbar 

• Execução: 

1. Ventila-se o paciente com O2 a 100% por 10 minutos 

2. Coleta da primeira gasometria arterial 

3. Desconecta-se o tubo traqueal do respirador 

4. Coloca-se cateter de O2 no tubo traqueal com fluxo de 6l/min 

5. Observa-se o surgimento de movimentos respiratórios por 10min 

6. Coleta da segunda gasometria arterial 

• O teste é considerado positivo quando ocorre elevação da pCO2 
acima de 55mmHg na segunda gasometria 

• Capnografia 











Diagnóstico de Morte Encefálica  

• Apesar da constatação da morte encefálica através do coma 

aperceptivo na ausência de atividade motora supra-espinhal e 

apnéia, pode ocorrer reatividade infra-espinal devido à 

atividade reflexa medular, que pode se apresentar através dos 

seguintes sinais clínicos:  

– reflexos osteotendinosos ("reflexos profundos") 

– cutâneo-abdominais 

– cutâneo-plantar em flexão ou extensão 

– cremastérico superficial ou profundo 

– ereção peniana reflexa 

– Arrepio 

– reflexos flexores de retirada dos membros inferiores ou superiores  

– reflexo tônico cervical  











Diagnóstico de Morte Encefálica  

• Ausência de 

atividade elétrica  

• Ausência de 

atividade 

circulatória 

• Ausência de 

atividade metabólica 



Diagnóstico de Morte Encefálica  

• Ausência de atividade 

elétrica  EEG 

(aparelho portátil) 

• Ausência de atividade 

circulatória 

• Ausência de atividade 

metabólica 



Diagnóstico de Morte Encefálica  
• Ausência de atividade 

circulatória:   

• angiografia cerebral 
(ausência de perfusão 
sangüínea cerebral, 
através do estudo dos 4 
vasos - carótidas e 
vertebrais) 

• cintilografia radioisotópica 

• doppler transcraniano 

• monitorização da pressão 
intracraniana 

• tomografia computadorizada 
com xenônio e SPECT 
(single photon emission 
computed tomography – 
tomografia computadorizada 
por emissão de fóton) 



Diagnóstico de Morte Encefálica  
• Ausência de atividade 

circulatória:   

• angiografia cerebral 
(ausência de perfusão 
sangüínea cerebral, através 
do estudo dos 4 vasos - 
carótidas e vertebrais) 

• cintilografia radioisotópica 

• doppler transcraniano 

• monitorização da pressão 
intracraniana 

• tomografia computadorizada 
com xenônio e SPECT 
(single photon emission 
computed tomography – 
tomografia computadorizada 
por emissão de fóton) 



Diagnóstico de Morte Encefálica  

• Ausência de atividade 
circulatória:   

• angiografia cerebral 
(ausência de perfusão 
sangüínea cerebral, através 
do estudo dos 4 vasos - 
carótidas e vertebrais) 

• cintilografia radioisotópica 

• doppler transcraniano 

• monitorização da pressão 
intracraniana 

• tomografia computadorizada 
com xenônio e SPECT 
(single photon emission 
computed tomography – 
tomografia computadorizada 
por emissão de fóton) 



Diagnóstico de Morte Encefálica  
• Ausência de atividade circulatória:   

• angiografia cerebral (ausência de 
perfusão sangüínea cerebral, 
através do estudo dos 4 vasos - 
carótidas e vertebrais) 

• cintilografia radioisotópica 

• doppler transcraniano 

• monitorização da pressão 
intracraniana 

• tomografia computadorizada 
com xenônio e SPECT (single 
photon emission computed 
tomography – tomografia 
computadorizada por emissão de 
fóton) 



Diagnóstico de Morte Encefálica  
• Ausência de atividade 

elétrica  

• Ausência de atividade 
circulatória 

 

• Ausência de atividade 
metabólica:   

• PET (positron emission 
tomography - tomografia 
por emissão de pósitron)  

• extração cerebral de 
oxigênio 



Exames Complementares de 

acordo com faixa etária 
• > 2 anos – um dos exames que mostrem 

ausência de atividade elétrica ou metabólica ou 
de perfusão cerebral 

• 1a 2 anos incompletos – 2 EEG com intervalo 
de 12 horas ou um dos exames citados acima 

• 2 meses a 1ano incompleto – 2 EEG com 
intervalo de 24 horas 

• 7 dias a 2 meses incompletos – 2 EEG com 
intervalo de 48 horas entre um e outro 

 









Links Relacionados 

• Sistema Nacional de Transplantes 
http://www.saude.gov.br/transplantes  

 

• Aliança Brasileira pela Doação de Órgãos e 
Tecidos 

http://www.adote.org.br/ 

 

• Associação Brasileira de Transplante de Órgãos  

http://www.abto.org.br/ 
 

http://www.saude.gov.br/transplantes
http://www.adote.org.br/
http://www.abto.org.br/

