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RESUMO 

 

A morte encefálica é a denominação que é dada quando o cérebro perde 

totalmente e irreversivelmente suas capacidades e reflexos podendo ser 

causado por algum trauma craniano. Mesmo com os outros órgãos ainda em 

funcionamento, o paciente que sofrer tal enfermidade está legalmente morto.  

  Para que ocorra a declaração, o paciente com suspeita de morte 

encefálica deve passar por precauções e duas sequencias de exames (clínicos 

e complementares), para que não seja diagnosticada uma falsa morte 

encefálica.  

Após os resultados dos exames terem dado positivo, é necessário que 

todo profissional de saúde, especialmente o médico, esteja familiarizado com o 

conceito de morte encefálica, para que a aplicação da tecnologia na 

sustentação da vida seja benéfica, individual e socialmente comprometida. 

 

Palavras-chave: Morte; Morte Encefálica; Coma; Doadores de Tecidos; 

Cuidados Intensivos; Transplantes de Órgãos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Brain death is the name that is given when the brain loses completely 

and irreversibly their skills and reflexes that could be caused by a brain trauma. 

Even with other organs still functioning, patients who suffer such infirmity is 

legally dead. 

   For the occurrence of the statement, the patient suspected of brain death 

must undergo precautions and two sequences of exams (clinical and 

complementary), so that, there is not a false diagnostic of brain death. 

  After the test results have been positive, it is necessary that all health 

care professionals, especially medical, are familiar with the concept of brain 

death, that the application of technology in support of life is beneficial, 

individually and socially committed. 

 

 Key words: Death; Brain Death; Coma; Tissues Donators; Intensive 

Care; Organs Transplantation. 
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INTRODUÇÃO 

 

  Este trabalho tem como objetivo esclarecer todas as obscuridades 

acerca do tema morte encefálica, defini-la, mostrar pontos jurídicos e o 

diagnostico de tal, já que, por meios de pesquisas ficou nítido o quanto o tema 

é desconhecido, mal-entendido ou temido pelas pessoas. Por essa razão, 

vamos mostrar de um jeito simples e direto, os aspectos desde conceito tão 

complexo. 
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 CONCEITUAÇÃO  

 

Morte cerebral, mais corretamente chamada de morte encefálica (ME), 

corresponde à perda total, definitiva e irreversível das funções do tronco 

cerebral, que faz parte do encéfalo (diencéfalo, cérebro, cerebelo, tronco 

encefálico e outros), isto significa que, como resultado de severa agressão ou 

ferimento grave no cérebro, o sangue que vem do corpo e supre o cérebro é 

bloqueado e o cérebro morre. Como o cérebro é o órgão mais sensível à 

privação de oxigênio e de perfusão, a sua função pode ser irremediavelmente 

perdida, apesar da preservação de outras funções orgânicas. Devido a este 

fato é que a situação se torna mais difícil e incompreensível para os familiares 

do paciente, pois há morte encefálica - apesar de outros órgãos como coração, 

pulmões e rins continuarem em pleno funcionamento, por meio do suporte de 

drogas, ventilação mecânica e outros.  
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MORTE ENCEFÁLICA X COMA 

 

A morte encefálica é, na verdade, um novo conceito de morte, baseado 

no conceito de estado de coma irreversível. Mas a morte cerebral não é a 

mesma coisa que o estado de coma 

  A morte cerebral e o coma são condições muito diferentes e clinicamente 

importantes. Na morte cerebral ocorre uma perda definitiva das funções do cérebro, já 

o coma é uma situação em que o paciente mantêm algum nível de sinal cerebral que 

pode ser detectado num eletroencefalograma, e há esperança de recuperação. 

Pacientes que sofrem morte cerebral não estão em coma. Pacientes em coma 

podem ou não evoluir para morte cerebral. 

  Pacientes em coma podem estar em coma profundo ou podem 

sobreviver em "estado vegetativo". A diferença entre estes dois estados é que 

um paciente em coma profundo requer hospitalização, enquanto um paciente 

em estado vegetativo pode receber alta e ser atendido pela família em casa. O 

indivíduo em estado vegetativo possui funções cerebrais inferiores e algumas 

funções do tronco cerebral superior a mais do que um paciente em coma 

profundo. 

  Nos dois casos, o paciente é considerado vivo do ponto de vista legal. 

Pacientes em coma terão alguns sinais neurológicos. A quantidade de 

atividade cerebral é variável e os pacientes são submetidos a exames clínicos 

extensos. O médico observa o paciente em busca de qualquer sinal de 

atividade elétrica cerebral em resposta a um estímulo externo. Nos pacientes 

em coma o cérebro reage aos estímulos externos em maior ou menor grau 

dependendo da gravidade do coma. Isso não acontece nos pacientes 

com morte cerebral. 

 

 

http://www.abc.med.br/p/sinais.-sintomas-e-doencas/562807/estado+de+coma+o+que+e.htm
http://www.abc.med.br/p/sinais.-sintomas-e-doencas/562807/estado+de+coma+o+que+e.htm
http://www.tuasaude.com/morte-cerebral/
http://www.tuasaude.com/eletroencefalograma/
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HISTÓRICO 

 

  O critério de morte encefálica (ME) surgiu concomitantemente às 

mudanças tecnológicas, sobretudo, na década de 50 do século XX. Essas 

mudanças ocorreram, principalmente, no que diz respeito ao suporte de vida, 

como as técnicas de ressuscitação cardíaca e respiração com ventiladores 

mecânicos e está intimamente relacionada com a doação de órgãos. No intuito 

de esclarecer e definir a ME, um comitê composto por 10 clínicos, um 

historiador, um teólogo, um advogado e presidido pelo professor de Harvard, 

Henry Beecher, foi criado em 1967 e produziu o relatório que é considerado a 

origem dos critérios para o diagnóstico de ME. Se não o primeiro, o mais 

conhecidos. O relatório também permitiu o aumento da frequência dos 

transplantes, que puderam, a partir dessas resoluções, serem implementados 

em todos os países desenvolvidos. No Brasil, a ME é definida como a 

constatação irreversível da lesão nervosa central e significa morte, seja clínica, 

legal e/ou social. Atualmente, o Programa Nacional de Transplantes (SNT), 

criado pelo Ministério da Saúde por meio do Decreto Lei n. 2.268, é um dos 

maiores do mundo e estabelece a forma de distribuição dos órgãos e tecidos 

nas listas de espera. 

  As mudanças da medicina, principalmente em técnicas de ressuscitação 

cardíaca e respiração, com os ventiladores mecânicos, proporcionaram aos 

pacientes vítimas de TCE (Traumatismo Crânio-Encefálico), AVE (Acidente 

Vascular Encefálico), principais causas do coma que evolui para ME, que no 

passado eram considerados sem prognóstico com relação à sobrevida, 

permanecerem com suas funções vitais normais, com exceção da neurológica. 

“Tecnologias reforçam a construção de uma morte moderna, medicalizada, 

ligada a aparelhos, produtora de cadáveres funcionais”. Mantidas as funções 

cardíacas e respiratórias por auxílios tecnológicos, esses pacientes continuam 

hemodinamicamente estáveis.
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NO BRASIL 

 

  O critério de morte encefálica foi introduzido, em 1968, por conta do 

primeiro transplante realizado a partir de órgão cadavérico e foi baseado 

apenas em critérios eletroencefalográficos. O Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de São Paulo (HCFMUSP) foi o pioneiro a realizar o 

transplante cardíaco na América Latina, poucos meses após o primeiro 

transplante ter ocorrido na Cidade do Cabo (África do Sul), onde, no dia 3 de 

dezembro de 1967, o coração de uma jovem doadora de 25 anos vítima de 

acidente foi transplantado pelo cirurgião Christiaan Barnard para o receptor 

Louis Waskansky, de 53 anos, antes mesmo de haver uma definição sobre 

morte encefálica. 

  No Brasil, no dia 26 de maio de 1968 , João Ferreira da Cunha recebeu 

pelas mãos do cirurgião Euryclides Jesus Zerbini, o coração retirado de Luís 

Ferreira Bastos, que fora vítima de acidente de trânsito. Waskanky fora a óbito 

após 18 dias de seu transplante e Cunha, quase um mês depois, falecendo 

após 28 dias . Ambos não tiveram sucesso no transplante, em decorrência de 

vários fatores, mas destaca-se: a falta de critérios para a correta seleção dos 

doadores, cuidados precários no pós-operatório e, ainda, a dificuldade em 

administrar a rejeição do organismo em relação ao órgão estranho. 

Evidenciam-se, também, os problemas éticos que o transplante realizado por 

Barnard possuiu, já que a redefinição dos critérios de morte encefálica e, por 

conseguinte, os de morte, ainda não havia sido realizada e, pior ainda, foi 

realizado no período em que a África do Sul vivia a política do Apartheid.  

  Além disso, na década de 60, havia um desrespeito pela vida humana 

na África do Sul, portanto a remoção do coração não despertaria tantos 

sentimentos de repulsa, e haveria menos chances de críticas de que o 

procedimento tiraria a vida do doador, tanto que o governo tratou o caso quase 

como um milagre, pois o fato reduziria as duras críticas por conta de sua 

política de Apartheid. Independentemente que a medicina na Cidade do Cabo 

fosse avançada e sofisticada e composta por um largo grupo de médicos, não 

houve menções sobre questões éticas, ou mesmo jurídicas sobre a remoção
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 do coração, e não há sugestão de que a doadora poderia ter sido considerada 

viva antes da remoção de seu coração.  

  O HCFMUSP estabeleceu, em 1983, seu próprio critério de ME, 

baseando-se, em resumo, na constatação clínica de um coma aperceptivo, 

ausência de reflexos supra espinhais, excluindo situações como de hipotermia 

e depressão medicamentosa, com tempo de observação mínimo de seis horas 

e sendo ainda necessário um exame, no qual demonstrava-se ausência de 

perfusão sanguínea ou atividade elétrica no cérebro . Em 1987, é aprovado o 

primeiro protocolo estadual de ME pelo Conselho Regional de Medicina do 

estado do Rio Grande do Sul. Após essa resolução, no dia 8 de agosto de 

1991, o Conselho Federal de Medicina protocolou, por meio da Resolução 

1346/913, alguns princípios a serem adotados para o diagnóstico da ME em 

todos os hospitais brasileiros. Em 1997, por meio da Resolução do CFM n. 

1.480/97, revogada em 08 de agosto do mesmo ano, o diagnóstico de ME foi 

definido com base em critérios clínicos e tecnológicos obrigató- rios a serem 

seguidos em território nacional. Para o CFM, o critério para o diagnóstico da 

morte cerebral é a cessação irreversível de todas as funções do encéfalo, 

incluindo o tronco encefálico, onde se situam estruturas responsáveis pela 

manutenção dos processos vitais autônomos, como a pressão arterial e a 

função respiratória. 
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CRITERIOS 

 

1. Critérios da Harvard:  

Coma arresponsivo, temp. > 32 °C  

 - Ausência de drogas depressoras  

- Ausência de movimentos espontâneos  APNÉIA - fora da V.M. por 3 min. 

a.a.  

- ARREFLEXIA incluindo:  

 

 Ausência decortic. ou descerebração  Pupilas fixas e dilatadas  

 

 Ausência de vocalização  

 

 Ausência reflexos faríngeos e corneanos 

 

 Ausência reflexos. tendinosos profundos  

 

 EEG isoelétrico  

 

 Todos deveriam estar presentes por 24 hs 

 

2. Critérios do Royal College 

- AUSÊNCIA DE REFLEXOS DE TRONCO  

 Pupilares  

  

 Corneano 
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 Óculo-vestibular  

 

 Tosse  

- APNÉIA COM RETIRADA DA V.M.  

- REFLEXOS PODEM ESTAR +  

- REPETIR TESTES APÓS OBSERVAÇÃO  

- EEG E ESTUDOS DE FLUXO SANGUÍNEO  

- SER CONFIRMADO POR MAIS 2 COLEGAS  

- PRÉ-REQUISITOS:  

 Coma profundo   

 

 Temperatura > 35 °C  D. estrutural do SNC (não metabólica) 
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RESOLUÇÃO CFM Nº 1.480, DE 8 DE AGOSTO DE 1997 

 

  Art. 1º. A morte encefálica será caracterizada através da realização de 

exames clínicos e complementares durante intervalos de tempo variáveis, 

próprios para determinadas faixas etárias.  

  Art. 2º. Os dados clínicos e complementares observados quando da 

caracterização da morte encefálica deverão ser registrados no "termo de 

declaração de morte encefálica" anexo a esta Resolução.  Art. 3º. A morte 

encefálica deverá ser conseqüência de processo irreversível e de causa 

conhecida.  

  Art. 4º. Os parâmetros clínicos a serem observados para constatação de 

morte encefálica são: coma aperceptivo com ausência de atividade motora 

supra-espinal e apnéia.  

  Art. 5º. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas 

necessárias para a caracterização da morte encefálica serão definidos por faixa 

etária, conforme abaixo especificado:  

a) de 7 dias a 2 meses incompletos - 48 horas  

b) de 2 meses a 1 ano incompleto - 24 horas  

c) de 1 ano a 2 anos incompletos - 12 horas  

d) acima de 2 anos - 6 horas 

 

  Art. 6º. Os exames complementares a serem observados para 

constatação de morte encefálica deverão demonstrar de forma inequívoca:  

a) ausência de atividade elétrica cerebral ou,  

b) ausência de atividade metabólica cerebral ou,  

c) ausência de perfusão sangüínea cerebral. 
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  Art. 7º. Os exames complementares serão utilizados por faixa etária, 

conforme abaixo especificado:  

a) acima de 2 anos - um dos exames citados no Art. 6º, alíneas "a", "b" e "c";  

b) de 1 a 2 anos incompletos: um dos exames citados no Art. 6º , alíneas "a", 

"b" e "c". Quando optar-se por eletroencefalograma, serão necessários 2 

exames com intervalo de 12 horas entre um e outro;  

c) de 2 meses a 1 ano incompleto - 2 eletroencefalogramas com intervalo de 24 

horas entre um e outro;  

d) de 7 dias a 2 meses incompletos - 2 eletroencefalogramas com intervalo de 

48 horas entre um e outro. 

  Art. 8º. O Termo de Declaração de Morte Encefálica, devidamente 

preenchido e assinado, e os exames complementares utilizados para 

diagnóstico da morte encefálica deverão ser arquivados no próprio prontuário 

do paciente. 
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POSIÇÃO DO MEDICO 

 Deve ser aberto protocolo para todos pacientes com suspeita de morte 

encefálica, independente da possibilidade de doação ou não de órgãos e 

tecidos. O diagnóstico de Morte Encefálica é obrigatório, e a notificação é 

compulsória para Central de Notificação Captação e Distribuição de Órgãos - 

CNCDO. Todo médico deve saber fazer o diagnóstico de morte encefálica 

pelas seguintes razoes:  

 Conhecer a real situação do paciente (vivo ou morto);  

 

 Passar informação segura para os familiares, qual a real situação do seu 

parente;  

 

 Evitar terapia inútil (tratar cadáver);  

 

 Reduzir custos e otimizar leitos de Terapia Intensiva;  

 

 Oferecer a família opção de ajudar outras pessoas através da doação de 

órgãos e tecidos. 
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CAUSAS 

 

Diversas são as causas da morte cerebral. Como é impossível expandir a caixa 

craniana, o cérebro acaba sendo comprimido e sua atividade cerebral é 

reduzida, o que causa danos irreversíveis no sistema nervoso central do 

paciente. associado a impossibilidade de expansão devido ao crânio, leva à 

compressão, à diminuição da atividade cerebral e à danos irreversíveis no 

sistema nervoso central. Conheça as causas mais comuns: 

 

 Traumatismo craniano; 

 

 Falta de oxigênio no cérebro; 

 

 Parada cárdio-respiratória; 

 

 Derrame (AVC); 

 

 Inchaço no cérebro, 

 

 Aumento da pressão intra craniana; 

 

 Tumores; 

 

 Overdose; 

 

 Falta de glicose no sangue. 
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DIAGNOSTICO 

 

 Hoje em dia, graças a Eugene Bouchut e Paul Brouardel ainda no século 

XIX, além de outros avanços da medicina, existem técnicas confiáveis para se 

determinar quando não há mais atividade cerebral e o Brasil tem um dos 

protocolos mais exigentes para o diagnóstico da morte encefálica e precisa ser 

confirmada por dois médicos especialistas, sendo que um terceiro médico 

aplica um exame complementar. Esse protocolo contempla diagnósticos 

clínicos e gráficos. 

  Os exames são baseados em normas médicas e incluem testes clínicos 

para determinar que não haja mais reflexos cerebrais, portanto, o paciente não 

respira sem a ajuda de aparelhos. É importante frisar que esses testes são 

realizados repetidamente em intervalos pré-determinados conforme a faixa 

etária do paciente. Isso é feito para garantir um resultado exato. 

  São feitos também exames do fluxo sanguíneo (angiograma cerebral) ou 

um eletroencefalograma, para confirmar a ausência do fluxo sanguineo ou da 

atividade cerebral. 

  Durante a realização desses testes, o paciente no ventilador pulmonar, 

para ajudar o cérebro a enviar sinais para que corpo respire. Também é 

possível o uso de medicamentos especiais para ajudar na manutenção da 

pressão sanguínea e outras funções do corpo. 

  No entanto, é importante esclarecer que o ventilador e os medicamentos 

continuam, mas não interferem na determinação da morte encefálica. 

  Veja a seguir as técnicas que podem ser utilizadas pelos médicos 

contemporâneos: 

    

1. Antes de tudo são realizados exames toxicológicos e de temperatura 

corporal para verificar se há alguma condição que possa alterar o resultado 

dos testes como ingestão de bebidas alcoólicas ou drogas;

http://www.infoescola.com/fisiologia/temperatura-corporal/
http://www.infoescola.com/fisiologia/temperatura-corporal/
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  1.1 Hipotermia: sabe-se que a hipotermia pode dar resultado falso 

positivo de ME, particularmente quando o corpo está abaixo de 32,2oC 

(temperatura retal), sendo necessário restauração a normotermia antes de 

qualquer especulação diagnóstica. 

   

   1.2 Choque: Devido ao choque, independendo de sua etiologia, a 

diminuição de fluxo sanguíneo cerebral pode provocar uma suspensão 

transitória da atividade elétrica cerebral e um quadro clínico aparentando ME. 

Logo, é imprescindível a tentativa de manutenção da pressão arterial antes de 

diagnosticarmos ME em vítimas de choque. 

  1.3 Intoxicação por drogas: parada transitória das funções encefálicas 

pode ser induzida por overdose de múltiplas drogas sedantes do SNC, como 

barbitúricos, benzodiazepínicos, entre outras. Quando se suspeita disso, um 

"screening" deve ser realizado e, nesses casos, o uso de potencial evocado 

pode ser de grande valia, pois é incomum que essas drogas afetem o teste. É 

expressamente recomendável um período de observação mais prolongado nos 

casos em que aventa-se esta possibilidade; principalmente quando da suspeita 

de barbitúricos, devido a longa meia-vida destas drogas, com sua rica 

recirculação êntero-hepática e drástica redução da motilidade gastrintestinal. 

 

  1.4  Distúrbios metabólicos: algumas condições como encefalopatia 

hepática, coma hiperosmolar, hipoglicemia e uremia podem levar a coma 

profundo, sendo que estas alterações metabólicas devem ser consideradas 

antes de determinar a irreversibilidade das funções encefálicas e esforços 

devem ser feitos para corrigi-las. Nos casos suspeitos, exames 

complementares deverão ser realizados em todos eles. 

 

 

2. EXAMES COMLEMENTARES: 
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   2.1  Pupilas fixas: é direcionado um facho de luz (como de uma 

lanterna) nos dois olhos abertos do paciente um de cada vez. Em um paciente 

vivo isso provoca retração das pupilas, em um paciente com morte encefálica 

nada acontece; 

 

  2.2  Reflexo óculo-cefálico: também chamado de “olhos de boneca” 

esse exame consiste em abrir os olhos do paciente e virar sua cabeça para 

ambos os lados. Se o paciente estiver mesmo morto seus olhos permanecerão 

fixos, em um paciente com cérebro ainda ativo, os olhos deverão se 

movimentar em sentido contrário ao da cabeça;  

 

  2.3 Flacidez: em um paciente com morte encefálica não há qualquer 

reação ou resistência a movimentação de seus membros. Em um paciente com 

cérebro ainda vivo pode haver alguma reação ou resistência aos movimentos; 

 Reflexos da córnea: o médico passa um cotonete nos dois olhos abertos 

do paciente, se o cérebro ainda estiver vivo haverá a reação de piscar; 

 

  2.4  Estimulação supraorbitária: o médico pressiona fortemente com o 

polegar a saliência da sobrancelha do paciente. Se o cérebro ainda estiver vivo 

haverá reações dos chamados reflexos posturais primitivos; 

 

  2.5  Reflexo Óculo-vestibular: o médico examina o canal auditivo do 

paciente para verificar se não há alguma lesão ou cera que prejudique o teste e 

em seguida aplica com o auxílio de uma seringa soro gelado nos 

dois ouvidos do paciente. Se seu cérebro ainda estiver vivo a diferença brusca 

de temperatura no ouvido provocará uma reação violenta dos olhos do 

paciente; 

 

  2.6  Engasgar: o médico pode abaixar (pressionar levemente) a 

traqueia do paciente ou ainda inserir um tubo. Em um paciente vivo isso fará 

com que ele engasgue. Se houver morte encefálica, nada acontecerá;  

  2.7  Apneia: este é o teste mais polêmico e o último a ser realizado. O 

http://www.infoescola.com/audicao/ouvido/
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médico remove ou desliga os aparelhos que auxiliam o paciente a respirar e 

aguarda até que seus níveis de dióxido de carbono no sangue cheguem a 55 

mmHg. Um cérebro vivo tentará respirar espontaneamente, já um cérebro 

morto não. Porém, alguns médicos defendem que este teste pode chegar a 

matar um paciente que poderia se recuperar por privar o cérebro de oxigênio 

ou ainda causar lesões sérias no cérebro do paciente. 

 

3. EXA M ES COM PLEM EN TA RES  

No Brasil, é obrigatória a realização de pelo menos um exame complementar, 

demonstrando a inatividade elétrica ou metabólica do encéfalo.  

 

3.1 Eletroencefalografia: O eletroencefalograma foi o primeiro método 

usado para corroborar o diagnóstico de ME e até hoje é o mais usado. É 

compatível com o diagnóstico de ME quando mostra silêncio isoelétrico. Em 

caso de atividade elétrica ou dúvidas quanto à qualidade técnica, é prudente 

aguardar seis horas para a realização de novo EEG. Optando por outro exame 

complementar, este poderá ser realizado imediatamente. 

3.2  Angiografia Cerebral: A angiografia cerebral é um exame de raios 

X que usa um contraste especial e uma aparelhagem de radiologia para obter 

imagens do fluxo sanguíneo dos vasos sanguíneos da cabeça e pescoço.  

   Durante uma angiografia, um tubo fino e flexível, chamado cateter 

é colocado em um vaso sanguíneo ou um pouco acima do cotovelo (artéria 

braquial ou veia). O cateter é guiado para a área de cabeça e pescoço. Em 

seguida, um contraste iodado é injetado no vaso, obtendo-se as imagens de 

raios-X 

 3.3 Doppler Transcraniano : O exame permite uma avaliação 

cerebrovascular rápida, segura e não invasiva. O DTC pode ser repetido 

quantas vezes forem necessárias, sem qualquer risco para o paciente, e 

permite, portanto, a avaliação durante longos períodos, nos quais outros 

fatores como tratamento clínico ou cirúrgico, possam exercer modificações no 
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fluxo sanguíneo cerebral. 

   Entre os exames complementares utilizados para a confirmação 

do diagnóstico de morte encefálica no adulto encontram-se o DTC. Durante a 

fase de aumento da pressão intracraniana até a parada circulatória que 

caracteriza a morte encefálica, são observadas, pelo DTC, alterações 

sequenciais, na forma das curvas das velocidades do fluxo sanguíneo. A 

primeira observação é a progressiva diminuição da velocidade diastólica. Logo 

em seguida, a velocidade diastólica chega à zero. Devemos avaliar 

sistematicamente a circulação anterior e posterior em todos os pacientes. 

 Vale ressaltar que o diagnóstico de morte encefálica é tão definitivo 

como o de “morte cardíaca”, portanto, ninguém morre duas vezes; Uma vez em 

morte encefálica o paciente está definitivamente morto. O paciente em morte 

encefálica pode, eventualmente, realizar movimentos involuntários, conhecidos 

como Lazaróides. A maioria deve-se a atividade reflexa medular. A medula 

espinhal é a última estrutura do sistema nervoso central a cessar suas 

atividades. São há muito conhecidos, filósofos como Descartes já 

mencionavam movimentos em animais decapitados; durante a revolução 

francesa muitos foram os relatos de executados que realizavam movimentos 

pós-decapitação, portanto, a observação de tais movimentos é plenamente 

compatível com a confirmação de morte encefálica e de maneira alguma 

invalida o seu diagnóstico[13] . Mais popularmente sabemos que galinhas com 

as cabeças recém-decepadas saem correndo muitas vezes. Existem casos em 

que indivíduos com morte encefálica confirmada podem adotar a "tentativa de 

se sentar"; tudo isso é por atividade medular isolada reflexa.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Decapita%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Morte_cerebral#cite_note-13
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 Exemplo do termo de declaração de ME após Diagnostico: 

 

FIGURA 1 – abto.org  P. 34
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DOAÇÃO DE ORGÃOS 

  Após o diagnóstico de morte encefálica, a família deve ser consultada e 

orientada sobre o processo de doação de órgãos. A entrevista deve ser clara e 

objetiva, informando “que a pessoa está morta e que, nesta situação, os órgãos 

podem ser doados para transplante”. Esta conversa pode ser realizada pelo 

próprio médico do paciente, pelo médico da UTI ou pelos membros da equipe 

de captação, que prestam todas as informações que a família necessitar. Este 

assunto deve ser abordado em uma sala de ambiente calmo, com todas as 

pessoas sentadas e acomodadas. 

  Após o diagnóstico de morte encefálica, deve acontecer a notificação às 

Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos (CNCDOs). Para 

isso, o médico deve telefonar para a Central do seu Estado informando nome, 

idade, causa da morte e hospital onde o paciente se encontra internado. Essa 

notificação é compulsória, independente do desejo familiar de doação ou da 

condição clínica do potencial doador de converter-se em doador efetivo. 

 

Órgão e Tecidos que Podem ser Doados: 

FIGURA 2 – abto.org  P.1 
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  A avaliação do potencial doador deve considerar a inexistência de 

contra-indicações clínicas e laboratoriais à doação. Assim, de forma geral, não 

devem ser considerados doadores:  

• Pacientes portadores de insuficiência orgânica que comprometa o 

funcionamento dos órgãos e tecidos que possam ser doados, como 

insuficiência renal, hepática, cardíaca, pulmonar, pancreática e medular;  

• Portadores de enfermidades infectocontagiosas transmissíveis por meio do 

transplante, como soropositivos para HIV, doença de Chagas, hepatites B e C, 

e todas as demais contraindicações utilizadas para a doação de sangue e 

hemoderivados. As sorologias para estas doenças devem ser realizadas o mais 

breve possível. Quando não disponíveis, as equipes de captação providenciam 

sua realização;  

• Pacientes em sepse ou em Insuficiência de Múltiplos Órgãos e Sistemas 

(IMOS);  

• Portadores de neoplasias malignas, excetuando-se tumor restrito ao sistema 

nervoso central, carcinoma basocelular e carcinoma de cérvix uterino in situ e  

• Doenças degenerativas crônicas e com caráter de transmissibilidade. 

  É legal e ética a suspensão dos procedimentos de suportes terapêuticos 

quando determinada a morte encefálica em não-doador de órgãos, tecidos e 

partes do corpo humano para fins de transplante. O cumprimento desta decisão 

deve ser precedido de comunicação e esclarecimento (pelo médico assistente 

ou seu substituto) sobre a morte encefálica aos familiares do paciente ou seu 

representante legal, fundamentada e registrada no prontuário. A data e hora 

registradas na Declaração de Óbito serão as mesmas da determinação de 

morte encefálica. 
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CONCLUSÃO 

 

 As condições clínicas acima descritas nunca poderão mimetizar 

completamente a ME, porque o primeiro e mais importante pré-requisito para 

esse diagnóstico é conhecer e documentar a causa do coma, além de 

constatar sua irreversibilidade. O diagnóstico de ME precisa ser entendido e 

conhecido por todos os profissionais de saúde. Para isso, é fundamental que 

seja discutido obrigatoriamente em todo currículo médico. A possibilidade da 

doação de órgãos e tecidos representa, paradoxalmente, diante da angústia e 

tristeza da morte, a perspectiva de que outras pessoas possam recomeçar e 

buscar nova vida e com qualidade. Por isso, é necessária a familiaridade com 

os conceitos da ME, sua identificação correta e rigorosa. A participação ética 

de todos os médicos nessa árdua missão possibilitará o aumento substancial 

de doações para o transplante de órgãos e tecidos. 
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