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EXCELENTÍSSIMO.  

Sr. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DA JUSTIÇA FEDERAL  

DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DE PORTO ALEGRE - RS. 

 

 

 

INTERPELAÇÃO JUDICIAL CONJUNTA 
contra Conselho Federal de Medicina (CFM), 
Conselho Regional de Medicina  
do Estado do Rio Grande do Sul (CREMERS) 
e União Federal 

 

OBJETO:  Resolução CFM 1.480/97 e seus critérios 
diagnósticos para declaração da morte encefálica no Brasil 
 
INTIMAÇÃO do Ministério Público Federal  
diante do expressivo Interesse público  
contido nos quesitos apresentados,  
para cobrar-lhes resposta ao CFM. 
 
QUALIFICAÇÃO DAS PARTES: página 18 desta Petição 
 
DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTO MÉDICO  
E CIENTÍDICO NA RESPOSTA OFICIAL DO PRESIDENTE DO CFM  
AO MINISTÉRIOPÚBLICO FEDERAL: página    desta Petição 
 
QUESITOS OPOSTOS AOS CONSELHOS DE MEDICINA 
Página      desta Petição 
 
PROCESSO 2000/17255 – 1  

 
 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL,  

 

Art. 5º – Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos es-
trangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade 
(...). [Dos Direitos e Garantias Fundamentais]. 
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Art. 196.   A saúde é direito de todos e dever do Estado, ga-
rantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promo-
ção, proteção e recuperação. 
 

Art. 197.  São de Relevância pública as ações e  serviços  de  
saúde,  cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 
sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo 
sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, 
também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 
 
 
Art. 37.  A administração pública direta, indireta ou funda-
cional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade (...). 
 
 
 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no. 1098, de 
30.06.83, ratificando decisão da Assembléia Mundial de Médicos em 
Tóquio, de 1975: 

 
“No tratamento de um paciente, o médico deve ter liberda-
de para empregar um novo diagnóstico e uma    nova medi-
da terapêutica   se,   em sua opinião, ela oferece esperança 
de salvar vida, restabelecer a saúde ou minorar os sofrimen-
tos.” 
 
 
 
 

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA 
 
Art. 57.  É vedado ao médico deixar de utilizar todos os mei-
os disponíveis de diagnóstico e tratamento a seu alcance em 
favor do paciente.  
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TESTE DA APNÉIA:  DECLARAÇÕES DO NEUROLOGISTA CELIO 
LEVYMAN 

 
O neurologista Celio Levyman, um dos 12 elaboradores dos cri-

térios da morte encefálica no Brasil,  portanto da Resolução CFM 
1.480/97,  em debate  no Programa Opinião, da TV Cultura de São 
Paulo, do dia 16 de janeiro de 1998, afirma publicamente sobre o tes-
te da apnéia usado para a verificação da morte encefálica: 

 
 “ O  teste da apnéia  não é feito  com 10 minutos, realmente 
deixar 10 minutos sem respirar, naturalmente, que o desas-
tre será total, o teste da apnéia é feito com um tempo muito 
menor.   O tempo definido é de dois a três minutos.”  
http://biodireitomedicina.wordpress.com/morte-encefalica-
a-verdade-sobre-o-teste-da-apneia-na-declaracao-de-morte-
no-brasil/ 
 
Na resolução 1.480/97,  elaborada por ele próprio consta 10 
minutos! 
 
A gravação do programa está nos anexos. 
 
 
 
 
 

DECLARAÇÕES DE MEMBROS DA COMISSÃO TÉCNICA BRASILEIRA DA 
MORTE ENCEFÁLICA, REDATORES DA  RESOLUÇÃO CFM 1.480/97, EM 
DUAS ASSEMBLÉIAS EM 1998. 

 
 
 
 

Dr. FERNANDO MENEZES BRAGA 
 

“A gente faz exame complementar porque precisa mostrar 
figurinha, principalmente para os outros colegas, enfermei-
ros e principalmente o público que desconhece isso,  senão 
realmente eles não iriam acreditar.   Você precisa sempre 
mostrar figurinha, não para nós, porque eu acho que disto 
não tenho dúvida nenhuma.”  
 

Páginas 911 do mesmo processo. 

http://biodireitomedicina.wordpress.com/morte-encefalica-a-verdade-sobre-o-teste-da-apneia-na-declaracao-de-morte-no-brasil/
http://biodireitomedicina.wordpress.com/morte-encefalica-a-verdade-sobre-o-teste-da-apneia-na-declaracao-de-morte-no-brasil/
http://biodireitomedicina.wordpress.com/morte-encefalica-a-verdade-sobre-o-teste-da-apneia-na-declaracao-de-morte-no-brasil/
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Professor Titular e Chefe da Disciplina de Neurocirurgia do 
Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Escola Pau-
lista de Medicina. 
 
 
 
 

Dr. LUIZ ALCIDES MANREZA 
 
 “É que o conceito de morte encefálica é realmente prog-
nóstico ou diagnóstico?  O que é importante para o nosso 
conceito é um conceito de impossibilidade de retorno a uma 
qualidade de vida.  Páginas 902 do mesmo processo.”  
 

Diretor do Serviço de Neurocirurgia de Emergência do 
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universi-
dade de São Paulo, na época.    
 

Atas em anexo. 
 
 
 
 

 
 
Dr. NEI MOREIRA LIMA DA SILVA 
 
Diretor do Conselho Federal de Medicina 

 
 
 

 “A preocupação nossa é em um País que tem um sistema 
jurídico tão complicado como o Brasil, você não ter algo do-
cumental em relação a isso.   Foi por ai a decisão.”    
 

Declaração do dirigente do CFM a páginas 1015 da Ação 
Declaratória 98.0039872 – 4, ajuizada na 19a  Vara Federal 
de São Paulo, contra o Conselho de Medicina do Estado de 
São Paulo  (Atas da Comissão Técnica da Morte Encefálica 
em anexo)  para explicar como e porque fizeram a Resolução 
1.480/97, quando foi afirmado que os exames complemen-
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tares da declaração de morte são realizados apenas para 
proteger os médicos de possíveis processos judiciais. 
 
 
 
 

Dr. ALBERTO ALAN GABBAI 
 
 
 “Além disso é fundamental entender também que infe-
lizmente no mundo atual o custo benefício é uma coisa mui-
to importante.   Hoje em dia o fluxo de dinheiro permeia to-
das as atividades humanas.” 
 
 “Então, não só para mitigar o sofrimento do paciente, 
como para  mitigar o sofrimento da família,  também mitiga-
se o gasto excessivo com o  diagnóstico de morte encefáli-
ca.” 
 

Página 972 da Ação Declaratória 98.0039872 – 4, ajuizada 
na 19a  Vara Federal de São Paulo, contra o Conselho de Me-
dicina do Estado de São Paulo.    
 

Atas em anexo. 
 
 
 
 

 
Dr. PAULO HÉLIO MONZILLO 

 
 “A  medicina  é  uma  ciência  de  verdades  temporárias.”    
Páginas 914 do mesmo processo.” 
 

Professor Assistente de Neurologia da Faculdade de Ciên-
cias Médicas da Santa Casa de São Paulo e Médico do Hospi-
tal Israelita Albert Einstein.    
 

Atas em anexo. 
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Dr. WILSON LUIZ SANVITO 
 
 “Eu acho que o mais importante que o diagnóstico é o 
prognóstico.  Qual a diferença?   O mais importante do que o 
diagnóstico é o prognóstico.”    
 

Páginas 927 do mesmo processo. 
 

Professor Titular de Neurologia da Faculdade de Ciências 
Médicas da Santa Casa de São Paulo.  Atas em anexo. 
 
 
 
 

Dr. MILBERTO SCAFF 
 

 “Diagnóstico de morte encefálica é puramente clínico.”  
 

Páginas 908 do mesmo processo. 
 

Professor Titular de Clínica Neurológica da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo e Presidente da Aca-
demia Brasileira de Neurologia.   Atas em anexo. 
 
 
 
 

 
Dr. WILSON LUIZ SANVITO 

 
 “O que interessa à família e o que interessa fundamen-
talmente à comunidade médica é se aquele indivíduo vai sair 
do coma ou não.  Se é um coma irreversível ou se ele é viá-
vel para a vida.   Isto é prognóstico.   E daí, qual é o proble-
ma?   Isto é uma heresia?   Isto é a má prática da medicina?   
Eu acho que não se configura isso!” 
 

Páginas 963 do mesmo processo.   
 

Atas em anexo. 
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Dr. MILBERTO SCAFF 

 
 
 
 “Área de penumbra (...) Os laboratórios farmacêuticos es-
tão de olho nessa área há muito tempo.” 
 

Página 969 do mesmo processo.    
 

Atas em anexo. 
 
 
 
 
 
 
 

BRISTISH MEDICAL JOURNAL 
 

O  BMJ  da última semana de maio traz a notícia de que 
os transplantes de coração foram suspensos na Escócia por-
que não foi possível o recrutamento de cirurgiões após 18 
meses de tentativas. 
 
 
 
 

REVISTA  ANAESTHESIA 
 

Na última Revista Anaesthesia, número 55, de 2000, pá-
ginas 105 e 106  (Young and Matta),  é recomendado ser fei-
ta ANESTESIA nos doadores de órgãos devido à arbitrarieda-
de diagnóstica dos testes para determinação da morte ence-
fálica. 
 
 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE 
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Na semana passada,  a  OMS  classificou o Sistema de Sa-
úde do Brasil em 1250. lugar entre os serviços de assistência 
de 191 países que integram a entidade.   Ele vem bem abai-
xo de nações pobres como Eslovênia (380.),  Jamaica  (590.)  e  
Nicarágua  (710.).    

 
Segundo o relatório a classificação do Brasil piora quando 

se considera a distribuição dos investimentos em saúde em 
relação à renda da população.  Nesse aspecto o Brasil apare-
ce em  antepenúltimo lugar:  1890.   (de 191) 
 
 
 
 
 

REVISTA  NEUROCIÊNCIAS  DA UNIFESP 
 

A Revista Neurociências, volume 06, número 2, de agosto 
de 1998, da Universidade Federal de São Paulo,  Disciplina 
de Neurologia, Escola Paulista de Medicina,  publica o artigo   
“MORTE  ENCEFÁLICA: UM DIAGNÓSTICO AGONIZANTE,  do 
neurologista Cícero Galli Coimbra.    
 

Em anexo. 
 
 
 
 
 

BRAZILIAN JOURNAL OF MEDICAL AND BIOLOGICAL  
RESEARCH 

 
A  edição número 32, de  01 de  dezembro  de  1999  da  

mais  importante revista científica brasileira internacional 
publica o artigo “IMPLICATIONS OF ISQUEMIC PENUMBRA 
FOR THE DIAGNOSIS OF BRAIN DEATH” , páginas 1479 – 
1487, do neurologista Cícero Galli Coimbra, Laboratório de 
Neurologia Experimental, Departamento de Neurologia e 
Neurocirurgia, Universidade Federal de São Paulo, SP.   
 

Esse artigo representa o reconhecimento oficial na co-
munidade científica internacional da validade terapêutica da 
hipotermia no tratamento de pacientes traumatizados ence-
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fálicos severos e da necessidade de revisão dos critérios di-
agnósticos da morte encefálica.  
 

Em revistas indexadas  (têm corpo editorial próprio, cons-
tam do índex médico e são distribuídas regularmente para 
todas as bibliotecas médicas do mundo)  como a Brazilian 
Journal, os artigos nela veiculados apenas são aceitos para 
publicação depois da aprovação unânime de banca interna-
cional formada por especialistas na matéria e que se mani-
festam sem conhecerem os outros avaliadores da total vali-
dade científica do artigo.  
 

Em anexo.   
 
E disponível na Internet no endereço; 
 
www.epub.org.br/bjmbr/year1999/v32n12/3633.htm  
 
 
 
 
 

REVISTA DO SINDICATO MÉDICO DO ESTADO DE SÃO  PAULO 
 

A revista do SIMESP,  abril de 2000,  última em      circula-
ção, Ano VII, publica o artigo “MORTE ENCEFÁLICA: POR QUE 
SE ATRASAR A CORREÇÃO DE UM ERRO MÉDICO? “ , do neu-
rologista Cícero Galli Coimbra.  
 

Em anexo. 
 
 
 
 

REVISTA CIÊNCIA HOJE 
 

A  Revista  Ciência  Hoje,  edição de junho corrente, nú-
mero 161, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciên-
cia  (SBPC)  publica o artigo  “FALHAS NO DIAGNÓSTICO DA 
MORTE CEREBRAL”, do neurologista Cícero Galli Coimbra.   
 
Com posição assumida no seguinte Editorial: 
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 “ Ciência Hoje aponta também para uma questão crucial que 
pode transformar milhares de vidas.  Os critérios usados no 
Brasil e em diversos outros países para diagnosticar a morte 
cerebral de um paciente, permitindo a retirada de órgãos 
para transplantes, são inadequados.   
 

Muitas  das pessoas que têm a morte cerebral diagnosti-
cada a partir dos exames exigidos atualmente poderiam se 
recuperar e retomar sua vida normal se fossem submetidas 
à hipotermia – resfriamento do corpo, de 370C para 330C, 
por um período entre 12 e 24 horas.”    
 

“Esses dados mostram que é preciso reavaliar urgente-
mente os critérios hoje adotados pelo Conselho Federal de 
Medicina. “ 
 
 
 
 
 
 

DR. YOSHIO WATANABE, M.D., F.A.C.C. 
 
Diretor do Hospital - Centro Médico Regional Toyota 
Professor Emérito de Medicina pela Universidade da Saúde Fujita 
Membro da Sociedade Britânica de Cardiologia 
Membro Honorário da Sociedade Portuguesa de Cardiologia 

 
“( ... ) Fica evidente que um diagnóstico apressado de morte 
cerebral sem tentar novas medidas terapêuticas poderia 
muito bem constituir-se em assassinato, ou pelo menos em 
caso de imperícia.   Todos os proponentes de morte cerebral 
devem manifestar-se a respeito.”  
 
Íntegra de sua carta pública enviada ao Brasil  
em anexo. 
 
 
 
 

 
JAMES L. BERNAT, M.D.,  
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Presidente da Comissão de Ética da Academia Americana de Neuro-
logia   
(Committee of Ethics and Humanities, American Academy of Neurol-
ogy - AAN).  
 

Figura histórica da neurologia contemporânea, foi por duas déca-
das um dos maiores defensores dos critérios correntes de morte en-
cefálica.    
 

É o Autor da última revisão em vigência dos critérios para declara-
ção da morte encefálica, feita por ele em 1992. 
 

Entretanto, em carta enviada ao Brasil, demonstrando o porte éti-
co que o caracteriza,  reconhece a validade científica do trabalho que 
veio a ser publicado na Brazilian Journal of Medical and Biological Re-
search (1999) 32: 1479 – 1487, “Implications  of  Ischemic  Penumbra 
for the Diagnosis of Brain Death”,  o qual invalida os critérios que ele 
próprio revisara no início da década de 90. 
 
 

 “A quem possa interessar: 
 

Sou um neurologista que tem se envolvido ativamente no 
debate sobre morte encefálica por quase 2 décadas.  
  

Eu escrevo para expressar minha opinião sobre a validade 
científica do texto  "Implicações da penumbra isquêmica pa-
ra o diagnóstico da morte encefálica", escrito por Cícero Co-
imbra, M.D., Ph.D.    ( ... ) 
 

Em minha opinião, este texto faz uma contribuição im-
portante à precária literatura corrente relativa às bases cien-
tíficas para o emprego de testes diagnósticos de morte ence-
fálica. 
 

O texto levanta uma importante questão: se a hipotermia 
ou outro tratamento de emergência poderia reverter ou me-
lhorar o infarto neuronal em progressão na vigência de uma 
pressão intracraniana severamente aumentada produzindo 
uma penumbra isquêmica global.   Se puder fazê-lo, ainda 
que parcialmente, então toda a lesão encefálica em tais ca-
sos pode não ser necessariamente irreversível.     
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Devido ao fato de que a irreversibilidade é um requisito 
indispensável para a determinação da morte encefálica, en-
tão a cessação da função neuronal pode não ser necessari-
amente irreversível, e o paciente não deve ser declarado 
como tendo sofrido morte encefálica. 
 

Eu acredito que a hipótese e os dados apresentados pelo 
Dr. Coimbra são cientificamente válidos.”   
 
 
 
 
 

DAVID W. EVANS, MA, MD, Bsc, FRCP, DCH 
 
 “A quem possa interessar: 
 

Escrevo em apoio ao Dr. Cícero Coimbra, do Departamen-
to de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de 
São Paulo, cujos esforços em estimular a discussão da ver-
dadeira natureza e das bases científicas da assim chamada 
"morte encefálica" devem ser aplaudidas, não somente co-
mo forma apropriada de promover-se o progresso científico 
mas também porque estão envolvidos aspectos éticos médi-
cos muito sérios.  
 

O seu artigo "Implicações da penumbra isquêmica sobre 
o diagnóstico da morte encefálica" encontra-se solidamente 
embasado em boa ciência e o seu conceito demonstrar-se-á, 
eu acredito, muito útil para o entendimento dos médicos em 
relação às síndromes de trauma encefálico severo com as 
quais eles têm que lidar.  Eu espero que o referido artigo ve-
nha a ser publicado imediatamente, e que venha a estimular 
uma urgente revisão dos protocolos de "morte encefálica" a 
nível internacional.      
 

A urgência é ditada pelo fato de que muitos dos procedi-
mentos de transplantes dependem daquele diagnóstico e da 
sua equivalência (particularmente quanto ao aspecto legal)  
à morte. 
 

Retardar-se a sua publicação seria não somente uma a-
fronta à probidade científica mas também carrearia o risco 



 

Página 13 de 77 
 
 

Celso Galli Coimbra    OABRS   11352                                                             
cgcoimbra@gmail.com 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 13 

de que práticas médicas impróprias poderiam continuar a 
despeito do novo entendimento, e de que as oportunidades 
terapêuticas dependentes dele, não se tornem largamente 
conhecidas.   
 

Isso poderia resultar, quando a verdade tornar-se conhe-
cida  (como certamente vai tornar-se), no débito por ter-se 
prolongado desnecessariamente a ignorância das profissões 
do direito e da medicina, e o engano do público (através de 
Cartões de Identificação de Doador de Órgãos e outras ofer-
tas mal-informadas semelhantes). 
 

Eu temo que possam ocorrer tentativas de impedir-se a 
disseminação desta nova idéia e conhecimento porque eu 
tenho tido experiência pessoal  (com outros neste país)  com 
o poder dos transplantadores e de seus seguidores em frus-
trar a crítica aberta em relação às suas práticas.   
 

Eu me opus ao transplante cardíaco desde o seu início - 
leia-se minhas cartas à revista "The Lancet" em 1980 - e te-
nho coerentemente me recusado a aceitar a "morte encefá-
lica" ou a "morte do tronco encefálico" como um diagnóstico 
real e cientificamente legítimo desde então.   
 

Não pude aceitar a equivalência de quaisquer dessas duas 
situações com a própria morte.  Acredito que elas sejam na-
da mais do que síndromes que antecedem à morte. 
 

Para aqueles que consideram esses pacientes como mor-
tos, apesar  da  evidência  de contínua  atividade  cerebral,  
hipotalâmica – pituitária e do tronco encefálico (tais como 
ininterrupto controle da pressão sangüínea, nunca tendo si-
do perdido o controle normal proporcionado pelo tronco 
encefálico), eu tenho de dizer que seu desejo deve ser o pai 
de seu pensamento; ele certamente não poderia ser um 
verdadeiro cientista.  
 

Para aqueles que tacitamente acreditam que a assim 
chamada "morte encefálica" não é realmente morte,   mas 
que dizem que isso  realmente  não importa, porque  esses  
pacientes não têm  possibilidade  de recuperação,   não im-
portando o que venha a ser feito, eu tenho de dizer que, ao 
denominarem-nos de  "mortos", estão na melhor das hipó-
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teses confundindo prognóstico com diagnóstico  (de morte),  
e talvez  possam ser culpados de séria incorreção factual.    
 

O artigo do Dr. Coimbra, se colocado à disposição deles, 
pode auxiliá-los a entender minhas preocupações relativas a 
esse assunto - e pode afetar-lhes a mal colocada fé na habi-
lidade dos critérios, aplicados tão cedo quanto possível na 
prática dos transplantes, em infalivelmente prenunciar a 
morte  (parada circulatória e respiratória final)  mesmo 
quando as medidas de suporte à vida são sustentadas. 
 

Meus esforços em tornar conhecidos - à profissão e ao 
público - a natureza  espúria da equiparação da "morte en-
cefálica" com a morte encontrou considerável hostilidade 
que culminou em ameaças e "amordaçamento".   Este últi-
mo - em um país onde eu tinha - talvez um tanto ingenua-
mente - acreditado que a sustentação de pontos de vista so-
lidamente fundamentados fosse não apenas um direito mas 
um dever - surpreendeu-me e rapidamente mostrou-se into-
lerável.   
 

Portanto demiti-me de meu posto como Cardiologista 
Consultor dos Hospitais de Papworth e Addenbrooke de 
forma a livrar-me daquela sanção. 
 

Entender-se-á que eu receba bem a emergência de su-
porte científico tal como o oferecido pelo Dr. Coimbra.   Eu 
confio em que, no clima mais justo dos dias atuais, não se 
permitirá que INTERESSES ENCOBERTOS venham a frustrar a sua 
contribuição para o progresso científico. 
 

As idéias que se seguem foram estimuladas pela recentes 
comunicações do Dr. Coimbra.  Eu as ofereço para serem 
consideradas: 
 

Como ele diz, a "morte encefálica" tem sido erradamente 
diagnosticada por 30 anos.   
 

Ela agora não pode ser diagnosticada sem o risco de con-
seqüências legais porque: 
 

a) alguns dos testes diagnósticos prescritos são viciados 
pela possibilidade de que barbitúricos e/ou hipotermia pos-
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sam encontrar-se implicados, e esses recursos são hoje em 
dia elementos essenciais para o tratamento ideal, e 
 

b) o teste diagnóstico crítico é o teste da apnéia, o qual 
reconhecidamente determina um risco importante de pro-
vocar maior lesão encefálica.    
 

Como o paciente é, segundo o conceito de todos, ainda 
um paciente  (não um "cadáver com batimentos cardíacos" 
ou qualquer tipo de adjetivo similar)  até o momento em 
que o teste é realizado, ele ou ela ainda goza dos  direitos da 
sociedade, incluindo-se a proteção contra assalto.    
 

O teste da apnéia é puramente diagnóstico - de uma sín-
drome a qual alega-se que um PROGNÓSTICO fatal encon-
tra-se associado.   Não  trás nenhum possível benefício tera-
pêutico para o paciente.   O seu uso pode, de fato, mostrar-
se fatal.  Pode ter sido a causa FINAL DA MORTE.    
 

À  luz desse conhecimento, os médicos conscienciosos 
não desejarão arriscar-se a causar dano a seus pacientes em 
coma profundo dessa forma, não importa  quão grande pos-
sa ser a pressão das equipes de transplante para estabele-
cer-se  (a um tempo precoce, talvez) o prognóstico alega-
damente fatal, o qual, para os seus propósitos, tem sido tão 
eficazmente confundido com a própria morte. 
 
2. A noção de que a "morte encefálica" em suas várias for-
mas, seja morte não é mais do que uma invenção para fins 
de transplante.  
 

Como uma síndrome prognóstica ela teve seus usos - mas 
no Reino Unido pelo menos, nunca foi necessário certificar-
se tais pacientes como "mortos" com base em conceitos 
neurológicos espúrios antes da desconexão final do ventila-
dor  (para permitir-se que a morte ocorresse). 
 
3. Daqui por diante, os PAIS a quem se declara que seu filho 
(a) está morto apesar de que ele (a) pareça vivo (a), devem 
indagar se a hipotermia ou os barbitúricos foram emprega-
dos adequadamente no tratamento de seu traumatismo 
craniano - e devem proibir o teste da apnéia. 
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PAUL A. BYRNE, M.D. 
PRESIDENTE DA SOCIEDADE CATÓLICA DE MEDICINA, EUA,  
  
Biênio 1997-1998. 
 
Professor Clínico de Pediatria, 
Escola de Medicina de Ohio, 
Toledo, Ohio, EUA 
Presidente da Sociedade Católica de Medicina, EUA, Biênio 1997-
1998. 

 
 

 V. Sa. tem minha permissão para distribuir qualquer de 
meus textos sobre "morte encefálica" e assuntos relaciona-
dos.  Uma pessoa está viva até que morra.   
 
Uma pessoa declarada com "morte cerebral" está viva.  
"Morte cerebral"  é falsa.  ( ... ) 
 

Comecei a estudar a "morte cerebral" em 1975, quando 
recebi um relatório de EEG onde se lia "compatível com 
morte cerebral".  Joseph, o paciente, estava no respirador 
mecânico por 6 semanas.  Ao ser desligado do respirador, 
ele não apresentava movimentação respiratória espontânea, 
e portanto, o exame de eletroencefalograma foi solicitado.  
Após esse laudo, sugeriu-se o desligamento do respirador.   
 

Ao invés disso, continuou-se com a terapia ventilatória.   
Finalmente, o paciente não precisou mais do respirador me-
cânico.   
 

Quando pôde freqüentar a escola, recebeu excelentes 
notas.   Ele correu em pistas e jogou basquete.  Atualmente 
é um paramédico.  Devido a esse caso, iniciei meus estudos 
sobre "morte cerebral".  
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A "morte cerebral" não foi baseada em nenhuma evidên-
cia que seria considerada válida para qualquer outra finali-
dade científica.  
 

Os critérios da Harvard foram publicados sem quaisquer 
dados do paciente ou estudos básicos.   O maior estudo é o 
Estudo Cooperativo.  Mais de 800 pacientes foram registra-
dos, sendo relatados os resultados relativos apenas a 503.  
Dentre estes, 44 não morreram;  10% dos autopsiados não 
tinham evidência de patologia cerebral.  No entanto, os da-
dos foram compilados e publicados no JAMA em 1977.  Foi 
recomendada a realização de um estudo clínico mais exten-
so, o que não foi feito. 
 

"Morte cerebral" não é a verdade.  V. Sa. revelou outras 
razões que também demonstram porque a "morte cerebral" 
é falsa.  
( ... ) 
 
 
TODAS  as cartas estão em anexo, traduzidas por tradutor 
público e disponíveis na Internet no endereço: 
 
http://www.epm.br/neuro/opinioes.htm  
 
 
 
 
 

MORTE  ENCEFÁLICA 
 
Texto encontrado no endereço: 
 
http://www.epm.br/dneuro/mortencefalica.htm 
 
 
 
 
 

APNÉIA  NA  MORTE  ENCEFÁLICA 
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Exame técnico neurológico sobre o efeito homicida do teste 
da apnéia para a declaração da morte encefálica.   Encontra-
se no site da UNIFESP no endereço: 
 
http://www.epm.br/dneuro/apnea.htm  
 
 
 
 
 

IMPLICAÇÕES DA ZONA DE PENUMBRA NA MORTE  
ENCEFÁLICA 

 
Endereço na Internet: 
 
http://www.epm.br/dneuro/brdeath.html  
 
 
 
 

TERCEIRO SIMPÓSIO  MUNDIAL DE COMA E MORTE 
 

Em 22 a 25 de fevereiro de 2000, teve lugar em Havana, 
Cuba, onde foi apresentado perante a comunidade neuroló-
gica internacional o artigo que está publicado na Brazilian 
Journal of Medical and Biological Research, “Implicações da 
penumbra isquêmica para o diagnóstico da morte encefáli-
ca”, que propõe a abolição do teste da apnéia  (por provocar 
a morte em lugar de apenas diagnosticá-la) e que a hipoter-
mia (33 graus centígrados por 12 a 34 horas) deva ser insti-
tuída rotineiramente para o tratamento dos pacientes víti-
mas de trauma craniano severo, os quais constituem 95% 
dos doadores de órgãos no Brasil, composto de cerca de 
10.000 casos anuais (segundo o trabalho apresentado até 
70% desses pacientes poderiam ser salvos a ponto de recu-
perarem a sua atividade cotidiana normal). 
 

Estavam presentes especialistas internacionais e alguns 
brasileiros, entre eles Alcides Manreza, representando o 
Conselho Federal de Medicina (também é seu Conselheiro). 
 

Ao final da apresentação a audiência foi solicitada a emi-
tir alguma opinião ou pergunta.   Em resposta, manifesta-
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ram-se Alan Shewmon (Formado pela Universidade de Har-
vard, Professor de Neuropediatria da Universidade da Cali-
fórnia em Los Angeles – UCLA, autor de vários textos publi-
cados na literatura internacional sobre morte encefálica, e 
um dos 3 membros da comissão organizadora do Simpósio) 
e Alan Sweatman, médico intensivista de Alberdeen  (Mar-
yland, EUA).  
 

As perguntas formuladas por ambos foram direcionadas a 
buscar maior detalhamento do assunto, sem oposição ao 
conteúdo do trabalho apresentado. 
 

Alcides Manreza, Conselheiro do CFM e um dos 12 elabo-
radores dos critérios de morte encefálica da Resolução CFM 
1.480/97, foi diretamente perguntado se tinha algum argu-
mento contrário ao que foi exposto, e na presença de todos, 
disse que não. 
 
 
 
 
 

“TEMPERATURA DO CÉREBRO É REDUZIDA” 
 

Jornal Estado de São Paulo noticiando dia 21 de agosto 
de 1998 o atendimento hipotérmico do qual Gerson Brenner 
foi o primeiro a ser publicamente beneficiado no Brasil, em 
caráter privilegiado pelo neurocirurgião Pagura.  
 

A Revista Isto É, número 1.510, 09 de setembro de 1998, 
também juntada, publica o fato em ampla reportagem  (pá-
gina 109). 
 
 

Pela Resolução 1.480/97 do CFM, os pacientes comuns 
estão privados dessa terapêutica porque ela impede o diag-
nóstico de morte encefálica, na medida que na Resolução a 
hipotermia é considerada como mera causa excludente da 
declaração de morte. 
 
  Em anexos. 
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EDITORIAL DO JORNAL DO BRASIL   
 
(01.03.1999, Caderno Brasil, página 08) 
 
MORTE SUSPEITA 

 
 
 ( ... )   Transplantes são técnicas sofisticadas de medicina de 
ponta, custam caro e um  sistema de transplantes, a come-
çar pela captação de órgãos, deve ser tecnicamente coeren-
te de uma ponta a outra do processo, para evitar suspeitas 
de favorecimento, corrupção e quebra de ética médica.    
 

Quantos hospitais brasileiros têm condições de medir o 
fluxo do sangue no cérebro de paciente em coma profundo? 
 

É indispensável que, quando alguém passe a doador po-
tencial, seja avaliado pelos métodos mais modernos de di-
agnóstico e, se não forem conclusivos, indicando lesão irre-
versível, deve-se tentar salvar esse paciente e não conside-
rá-lo a priori, por falta de recursos, preguiça ou até ganância 
desenfreada,  simples  doador de órgãos. 
 

Além da dúvida médica, cabe lembrar que 80% de todos 
os transplantes realizados no Brasil são de rim e que a maio-
ria dos rins pára de funcionar por hipertensão e diabetes, cu-
ja prevenção é fácil e custa relativamente pouco.   O Gover-
no sancionou lei tornando os brasileiros doadores automáti-
cos, o que, num país de fortes desníveis sociais, despertou 
suspeitas não de todo infundadas. 
 

Felizmente as autoridades voltaram atrás por pressão dos 
médicos e o consentimento da família do morto voltou a ser 
necessário.    
 

O Ministério da Saúde gastou somas enormes em campa-
nhas sobre transplantes, mas faltou atenção à prevenção do 
diabetes e da hipertensão, o que reduziria a fila de 25 mil 
brasileiros à espera de um órgão. 
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A angústia para salvar uma vida num sistema insatisfató-
rio poderá originar uma situação inaceitável do ponto de vis-
ta da ética médica e até do Código Penal.    
 

Estaríamos matando pacientes, em geral pobres, que po-
deriam ser salvos em nome da eficiência e da esperança dos 
transplantes.   

 
   NAIR MARIA SPESSATTO,  Auditora do Estado do Rio Grande do Sul, re-

sidente e domiciliada em Porto Alegre, CI – SSPRS  2004163073;   MARIA 

CRISTINA MATTIOLI, São Paulo, Juíza do Trabalho, RG 13.167.068;  REGINA 

MARIA DE PAULA NICOLUCI, Auditora Fiscal da Receita Federal, São Paulo, CI – 

SSPSP 551.349; LAURENI DANTAS DE FRANÇA, Odontóloga, Teresina – PI, CI – 

SSPPI 136.786;  CRISTIANE  ROZICKI, Mestra em Direito, residente e domiciliada 

em Florianópolis – SC, CI – SSPRS 1023725292;  SÉRGIO ALVES FONTENELE,, Jor-

nalista (DRT – PI 732), Teresina – Piauí, CI – SSPPI 716.562;   NELEIDE ABILA, Ad-

vogada e Professora de Direito, inscrita na OABPR sob o número 26.635, com 

domicílio em Guaíra – PR, CELSO GALLI COIMBRA, brasileiro, solteiro, Advogado, 

inscrito na OABRS sob o número 11.352, e-mail cgcoimbra@gmail.com; GELSON 

LUIS ROBERTO, Psicólogo, residente e domiciliado em Porto Alegre, CI - SSPRS 

1028357992;   ÉLIDA LUCIA SÁ SEGUIN, Defensora Pública do Estado do Rio de 

Janeiro, Rio de Janeiro – RJ, OABRJ n0. 22.875;   LÉO BRUST, Advogado e Profes-

sor de Direito, inscrito na OABRS sob o número 33.155, com endereço em Porto 

Alegre; WALTER MENZ, Advogado, inscrito na OABRS sob o número 29.040, com 

endereço em Porto Alegre;   LUIS CARLOS LENCINA, Gerente Comercial, com en-

dereço em Viamão–RS, CI – SSPRS 3035173404;   LUCIMAR DIAS LENCINA, Fun-

cionária Municipal, em Viamão – RS, CI – SSPRS .5034760941;   RENATA CURI 

FIORIM, Professora,  Cidade de Bebedouro – SP, CI 11.742.458 – 4  SSPSP;   VERA 

MARIA VARGAS FERREIRA, Advogada, OABRS 45.978, com endereço em Porto 

Alegre – RS, SSPRS 2020524901;   INÊS WIEDEMANN, Contadora, inscrita no 

CRCRS sob o número 51.921, com endereço em Viamão - RS,  MARIA CLÁUDIA 
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COSTA MENDES, Estudante Universitária de Ciências Jurídicas e Sociais, com en-

dereço em Porto Alegre, CI - SSPRS 6069304951;   SHEILA FRANCO, Geóloga, Ni-

terói – RJ,  DI 94-10234-4  CREARJ;   VÂNIA FÁTIMA ROMANI, Funcionária  Pública 

Federal, residente  e  domiciliada em Camboriú – SC,  CI 1.169.311 SSPPR;   

JOAQUIM ALBERTO SILVA DE VASCONCELLOS, Analista de Sistemas, residente e 

domiciliado em Porto Alegre, CI – SSPRS 2004101974;    MARIA JANICE VIANNA, 

Oficial Escrevente Judiciária, residente e domiciliada em Porto Alegre, CI – SSPRS 

1037094305;  JOÃO BATISTA DALCIN, residente e domiciliado em Carlos Barbosa 

- RS, CI - SSPRS  5035449619;   ANTONIO NICOLUCI, Proprietário Rural, residente 

e domiciliado em Ribeirão Preto – São Paulo, CI – SSPSP  5.072.115;   JOSÉ CÉSAR 

CORREA CASANOVA, residente em Viamão - RS, Carteira de Permanência no Bra-

sil, n0. V205688.j;   CLÁUDIO BUCHHOLZ FERREIRA, Cientista Naval, Artur Noguei-

ra – SP, CI 26.299.613-3 SSTSP;   CLARINDA AMELIA ZANUZ, residente e domicili-

ada em Carlos Barbosa - RS CI – SSPRS  1006379067;   EDI SPESSATO DALCIN, Au-

xiliar de Enfermagem, residente e domiciliada em Carlos Barbosa - RS, CI - SSPRS  

1040185314;   IVANISE CHIES, residente e domiciliada em Carlos Barbosa - RS, CI 

– SSPRS  8026980981;   NILMA VALENÇA FRANCO, Advogada, residente em Nite-

rói – RJ,  CI  3943  OABRJ;   JORGE THEODOMIRO MARTINS MOREIRA FILHO, Pro-

fessor, residente e domiciliado em Canoas - RS, CI – SSPRS 9044392364;   

EDUARDO  BASTIAN, Estudante Universitário de Ciências Jurídicas e Sociais, resi-

dente e domiciliado em Canoas - RS, CI – SSPRS 1063103293;    NADIR 

SPESSATTO KAEFER, residente e domiciliada em Carlos Barbosa – RS, na Rua Pa-

dre Anchieta, 239, CI – SSPRS  4011285568;   ANDRÉA FABIANI, Psicóloga, resi-

dente e domiciliada em Porto Alegre, CI – SSPRS  1028993085;   CLÁUDIA 

AMANTINO, Psicóloga, residente e domiciliada em Novo Hamburgo – RS CI – 

SSPRS 3021366913;   ROGÉRIO SEVERO, Professor Universitário, residente e do-

miciliado em Porto Alegre, CI – SSPRS  4006681698;   IARA MARIA CAPULO DA 

SILVA, Psicopedagoga Clínica, residente e domiciliada em Porto Alegre, CI – 

SSPRS  3015369667;   ADEMIR SPESSATTO, Motorista, residente e domiciliado 
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em Carlos Barbosa – RS, CI – SSPRS  4008654467;   TATIANA GOMES SOARES, Psi-

cóloga, residente e domiciliada em Porto Alegre, CI – SSPRS  5047608194;   

NICOLE FALAVIGNA, Psicóloga, residente e domiciliada em Porto Alegre, CI – 

SSPRS  7035932073;   OLINDA FABIANI CARDOSO GIL, Psicóloga, residente e do-

miciliada em Porto Alegre,  CI – SSPRS  9053164514;    SILVANA BIONDI MELON,  

Psicóloga, residente e domiciliada em Porto Alegre,  CI – SSPRS 1002104352;   

FÁBIO AUGUSTO MENTZ, Músico, residente e domiciliado em Porto Alegre, CI – 

SSPRS 9001600361;   ROGÉRIO MESQUITA, Psicólogo, residente e domiciliado em 

Porto Alegre, CI – SSPRS  2017984457;   LINA MARIA KONZEN,  Funcionária Públi-

ca Federal, residente e domiciliada em Porto Alegre, CI – SSPRS 4020703932;    

CAMILE MORAES GRON, Estudante, residente e domiciliada em Porto Alegre, CI – 

SSPRS  2054841735;   MÔNICA POGLIA LEAL, Psicóloga, residente de domiciliada 

em Porto Alegre, CI –  SSPRS  7005336248;    ELIANE BERENICE FROTA LUCONI, 

Psicóloga, residente e domiciliada em Porto Alegre, CI - SSPRS 1019324209;   

NAILLEN CALDAS ROBERTO, Psicóloga, residente e domiciliada em Porto Alegre, 

CI – SSPRS  7004836636;   TEREZINHA MARIA VARGAS FLORES, Professora Uni-

versitária, residente e domiciliada em Porto Alegre, CI – SSPRS 5005428411;  

CARLA DALBOSCO, Psicóloga, residente e domiciliada em Porto Alegre, CI – 

SSPRS  4023338231;  LÍVIA DÁVALOS FERNANDES, Psicóloga, residente de domi-

ciliada em Porto Alegre, CI – SSPRS  1012754113;   ADRIANA  ZANONA DA 

MATTA, Psicóloga, residente e domiciliada em Porto Alegre, CI – SSPRS  

6044535348;   ÉDISON DA SILVA COIMBRA, Corretor de Imóveis, com endereço 

em Porto Alegre, CI – SSPRS  6015351478;    SAULO ANTÔNIO SIRENA, Advogado, 

residente e domiciliado em Porto Alegre, CI – SSPRS 2009556552;   CARMEN 

LÚCIA GUALDI ALVES, Relações Públicas, residente e domiciliada em Porto Ale-

gre, CI – SSPRS 7017179396;    VERA REGINA ULSTRA MOSER, Professora, resi-

dente e domiciliada em Porto Alegre, CI – SSPRS 1006885368;   ELIZA JULIA 

LAURA AMADO, Economiária Aposentada, residente e domiciliada em Porto Ale-

gre, CI – SSPRS 8023309878;  GERALDO EUGÊNIO DA SILVA, Militar, residente e 
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domiciliado em Porto Alegre, Carteira de Identidade do Exército 014829330 – 1;   

DIANA PETRECOSKI DOS SANTOS, Professora, residente e domiciliada em Porto 

Alegre – RS,  CI – SSPDF 694571;   MARILENE RIBEIRO MATTE, Auxiliar de Enfer-

magem, residente em Porto Alegre – RS,  CI – SSPRS  4013186781;   MAURO 

GUILHERME RIEGER, Professor e Biólogo, residente em Porto Alegre – RS,  CI – 

SSPRS 8004282491;   MARIA DA GLÓRIA RODRIGUES DA SILVA, Professora, resi-

dente em Porto Alegre – RS, CI – SSPRS  5022488001;   DOCELINA MOURA DA 

SILVA, residente em Porto Alegre – RS,  CI – SSPRS 1030220832;  CLENIR 

ANTÔNIA PINHEIRO BUENO, Psicóloga, residente em Porto Alegre – RS,  CI – 

SSPRS  8005625961;  ANTÔNIO FERNANDO BURKERT BUENO, Engenheiro Mecâ-

nico, residente em Porto Alegre – RS, CI – SSPRS  5010396272;   VALDOMIRO 

ROBERTO, Advogado, OABRS 7.517, com endereço em Porto Alegre – RS;  MARIA 

ARLETE SOUZA ROBERTO, Bancária, com endereço em Porto Alegre – RS,  CI – 

SSPRS 6007926857;  LUCIMARA ROBERTO, Advogada,  OABRS  39.520, residente 

em Porto Alegre;   RODINEI PRESTES CAMACHO, Micro – Empresário,  residente 

em Porto Alegre,  CI – SSPRS  1048927596;   SANDRA DE LEMA, Professora, com 

endereço na Cidade de Eldorado do Sul – RS,  CI – SSPRS  8010297417;  MARIZA 

RIBEIRO DE OLIVEIRA, Professora, residente em Porto Alegre – RS, CI – SSPRS  

1033480011;   VIANEI CURADAES ESCOBAR RODRIGUES, Autônomo, residente 

em Porto Alegre – RS, CI – SSPRS 5012685664;  PIERINA DE MAMANN  ESCOBAR 

RODRIGUES, Aposentada, residente em Porto Alegre – RS,   CI – SSPRS 

10089665814; 

 

 

 

vêm, através do procurador firmatário, à presença de V. 

Exa. dirigir INTERPELAÇÃO JUDICIAL à UNIÃO FEDERAL, CONSELHO REGIONAL 

DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL  (entidade subordinada às Resoluções di-

agnósticas do CFM sobre morte encefálica) e, por via de conseqüência, ao 
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CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, forte nos Arts. 867 e ss do Código de Proces-

so Civil, no art. 57 do Código de Ética Médica, citado em epígrafe, nos Princípios 

de Saúde Humana enunciados na Declaração de Helsinque, adotados pela 18a. 

Assembléia Mundial de Médicos em 1964 na Finlândia, e revista na 29a. Assem-

bléia Mundial de Médicos, em Tóquio, em 1975, porque ratificadas pelo Conse-

lho Federal de Medicina Brasileiro, através da Resolução CFM 1.098, de 30.06.83, 

citada em epígrafe; no art. 5o. caput da Constituição Federal, que assegura a invi-

olabilidade do direito à vida, e à segurança, nos Arts. 196, 197 e 37, parágrafo 6o. 

também da Constituição Federal, pelos fundamentos neurológicos e jurídicos 

demonstrados. 

 

 

 

 

1.    INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 -   A presente Interpelação Judicial está precedida por duas anteriores contra 

o CFM e a União, sendo a primeira ajuizada em 17 de setembro de 1997  (junta-

das à presente). 

 

 

Em todas foi requerida a intimação do Ministério Público Federal. 

 

 

Desde 1997 o CFM e a União não respondem às impugnações técnicas 

neurológicas contidas nas mesmas quanto à invalidade diagnóstica dos critérios 

da Resolução CFM 1.480/97 para declaração da morte encefálica. 
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A denúncia desses erros foi amplamente documentada ao longo dessas 

Interpelações com fatos e extensa bibliografia nacional e internacional.   E na ora 

interposta, com mais provas e sustentação documental somada,  posteriormente 

surgida. 

 

 

Na mídia, os representantes do CFM limitam-se a fugir das questões téc-

nicas neurológicas suscitadas e permanecem repetindo que  “ morte encefálica 

não se discute “  e que é um  consenso internacional . 

 

 

Não é verdade que seja consenso internacional.   Sempre foi um diagnós-

tico polêmico.   Hoje em dia sua inadequação está demonstrada cientificamente. 

 

 

A discussão é mera questão de fato, e não se desenvolve em torno do 

conceito, mas quanto aos critérios usados para chegar ao suposto diagnóstico de 

morte.   Em particular quanto ao uso do teste da apnéia e da mera consideração 

da hipotermia como causa excludente da declaração, IMPEDINDO seu uso tera-

pêutico para a maioria da população. 

 

 

Nesta Interpelação Judicial Conjunta, estão apresentados ao CFM, Cre-

mers e União meticuloso Rol de Quesitos Técnicos aos quais o CFM e os demais 

Interpelados não conseguirão responder, sem que demonstrem pelas suas res-

postas ou omissões os erros do procedimento para a declaração da morte ence-

fálica tal como determinada pela Resolução CFM 1480/97. 
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  Também,  como desde 17 de setembro de 1997, previnem-se as responsa-

bilidades legais de todos os Interpelados para todos os efeitos cabíveis, os quais 

vêm tratando com negligência interesse dessa magnitude. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 -    MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

 

 

 

Esperam os Interpelantes que o Ministério Público Federal, quando inti-

mado, exija que sejam respondidos esses quesitos na própria Interpelação, pro-

vidência que poderá resolver o impasse existente sobre esse procedimento diag-

nóstico, e que hoje afeta severamente diversas áreas de interesse público de sa-

úde e sobrevivência da população.  

 

 

Essa exigência também permitirá que o próprio meio médico tenha a 

condição básica para debater as questões vitais levantadas neste Rol de Quesitos 

e possa chegar sem a CENSURA imposta pelo seu Órgão de Classe a mais séria e 

próxima determinação do momento da irreversibilidade da morte encefálica, 

SEM excluir a exaustão de recursos disponíveis hoje ao paciente  traumatizado 

encefálico severo,  para transformá-lo    
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“ o mais cedo possível “, 

 

 

como vem ocorrendo,  em um simples  “doador em potencial”,  quando ele ain-

da seguramente é um paciente e um cidadão. 

 

 

A permanência desse silêncio autoritário poderá levar por mais tempo a 

retirada de órgãos de pessoas vivas e recuperáveis para uma vida normal, que 

constituem – se em 70% dos 10.000 pacientes prognosticados com morte ence-

fálica anualmente no Brasil. 

 

 

A propósito, é oportuno registrar o artigo da Revista ANESTAESIA em circu-

lação, indicado no preâmbulo, recomenda aos anestesistas administrarem  

 

 

... ANESTESIA GERAL 

 

 

nos doadores de órgãos, no momento da retirada de seus órgãos para impedir-

lhes que venham a sofrer, devido à arbitrariedade dos critérios para declaração 

da morte encefálica. 
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2. RÉPLICA ÀS RESPOSTAS DO PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 

PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MÉDICO SÉRGIO IBIAPINA FERREIRA 

COSTA, EM SINDICÂNCIA SOBRE MORTE ENCEFÁLICA   

 
 
 
 
Ofício  CFM 4.394 – 98, de 14.09.98,  para o Ministério Publico Federal do 
RS,  provocado pela segunda Interpelação Judicial em setembro de1998.  

 

 

 

2.1 -   Perguntado:  

 

“ Qual a porcentagem de erro dos citados (exames complementares)  abai-

xo, quando utilizados para diagnosticar a morte encefálica ? 

 

-  Angiografia cerebral,  Cintilografia radiosiotópica,  Doppler transcrania-

no,  Monitoração da pressão intracraniana,  Tomografia por emissão de fóton ú-

nico  ( SPECT ),  Eletroencefalograma   ( EEG ),  Tomografia por emissão de pósi-

trons    ( PET ),  Extração cerebral de oxigênio e Arteriografia. “  

 

 

 

2.1.1 -   Respondeu Ibiapina Costa:    

 

 

“ O diagnóstico de morte encefálica é eminentemente clínico, através dos 

critérios estabelecidos na mencionada resolução, que reproduz os que são mun-

dialmente aceitos pela comunidade científica.   Grande número de países não 

utiliza os exames complementares para verificação de morte encefálica, aceitan-
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do apenas os testes clínicos repetidos a intervalos que caracterizarem a irrever-

sibilidade do quadro. 

 

De uma forma geral, pode-se dizer que todos esses métodos complemen-

tares de avaliação de atividade elétrica cerebral, e/ou circulação cerebral e/ou 

atividade metabólica cerebral são eficazes na confirmação do diagnóstico da 

morte encefálica.  Na literatura médica são encontrados poucos relatos de casos 

em que houve recuperação do paciente apesar de um ou outro desses exames 

terem mostrado ausência de uma dessas atividades cerebrais.  Entretanto, uma 

leitura mais detalhada desses relatos de caso revela de forma cabal que os crité-

rios para o diagnóstico da morte encefálica não foram devidamente preenchidos.  

Isto porque a mera positividade de um dos exames acima não é condição exclu-

siva para que o diagnóstico seja realizado.  É necessário que os critérios clínicos 

estejam presentes e que etiologias potencialmente tratáveis sejam excluídas.  

Além disso, o paciente não pode estar sob o efeito de drogas sedativas ou apre-

sentar hipotermia, hipotensão arterial sistêmica ou distúrbios metabólicos que 

interfiram com o diagnóstico.”   

 

 

 

2.1.3 -   Contestação à resposta:   

 

É inapropriado centralizar o questionamento da validade dos critérios de 

morte encefálica em perguntas relativas à segurança dos testes confirmatórios 

laboratoriais, porque no meio médico tem-se extensiva e repetidamente afirma-

do que a morte encefálica é um    

 

diagnóstico clínico . 
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Essa afirmação própria do jargão médico, implica que o diagnóstico dis-

pensa os exames laboratoriais confirmatórios, sendo firmado essencialmente 

com base no exame clínico do paciente em coma,  ou seja, no caso específico da 

morte encefálica, o diagnóstico é firmado de acordo com o exame clínico neuro-

lógico  (clínico: quando é buscada a identificação do estágio mais profundo do 

coma, associado à ausência de reflexos pesquisados na cabeça, como por exem-

plo a contração das pupilas dos olhos à luz),  seguido do teste da apnéia  (quando 

é desligado o respirador por DEZ MINUTOS, buscando ser demonstrado que o 

paciente não volta a respirar ao longo desse tempo).    

 

 

Os exames confirmatórios  (EEG, angiografia, doppler transcraniano, etc.)  

são considerados dispensáveis:  os propositores dos critérios para diagnóstico de 

morte encefálica, ao serem confrontados com a pergunta   

 

 Então, por que realizar-se os testes   confirmatórios ?    

 

 

... têm simplesmente respondido:   

 

 “ Para  proteção  dos  executores dos procedimentos diagnósticos contra 

ações judiciais eventualmente desencadeadas contra eles.”  

 

 

Dizer-se que o diagnóstico é clínico, implica, claramente, em valorizar-se 

TÃO SOMENTE os sentidos fisiológicos do examinador,  ou seja,  o seu tato, visão 

e audição para afirmar-se o diagnóstico de morte encefálica. 
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A confirmação do que se afirma acima encontra-se na própria  resposta  

do  Dr. Sérgio Ibiapina Ferreira Costa  em DUAS  ocasiões,  quando assevera:    

 

 “ O diagnóstico de morte encefálica é eminentemen-

te  clínico ...”     e ...    

 

“ Grande número de países não utiliza os exames 

complementares para verificação de morte encefálica, acei-

tando apenas os testes clínicos repetidos a intervalos que ca-

racterizam a irreversibilidade do quadro. “     

 

 

Outras confirmações do afirmado encontram-se nas Atas da Comissão 

Técnica da Morte Encefálica juntadas a essa Interpelação. 

 

 

O  fato de que os exames laboratoriais  ditos confirmatórios  são conside-

rados dispensáveis ou irrelevantes  encontra-se  muito bem demonstrada na 

própria Resolução 1.480 / 97, onde,  entre os possíveis exames a serem utiliza-

dos, encontramos a 10ª   opção  indicada estranhamente como ...  

 

...  “ OUTROS “. 

 

Evidentemente, fossem os exames laboratoriais confirmatórios parte es-

sencial do diagnóstico, não seria dado ao examinador escolher, segundo seu pró-

prio julgamento, qualquer outro exame laboratorial confirmatório ! 
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Portanto, a desconsideração da importância dos exames confirmatórios 

pelo CFM rasamente situa a discussão centralizada pelas respostas do Presidente 

do Órgão de Classe Médico em detalhes sem importância  ...  em detrimento do 

essencial.    

 

As quatro indagações respondidas referem-se aos exames confirmatórios, 

não acolhendo em nenhum momento a validade do ESSENCIAL, que é a valoriza-

ção do exame clínico e do teste da apnéia para firmar-se o diagnóstico 

SUBSTANCIALMENTE ...  

 

... através dos sentidos do examinador ... 

 

 

A  valorização do exame clínico neurológico como passo fundamental pa-

ra o diagnóstico de morte encefálica encontra-se agora invalidada por recentes 

descobertas da neurociência moderna.    

 

Portanto,  é impossível aceitar-se a afirmação de que o diagnóstico deva 

ser ...  

 

“ eminentemente clínico “. 

 

 

Primeiramente, para entender-se PORQUE a ciência moderna desqualifica 

esses procedimentos, É FUNDAMENTAL que juristas não médicos procurem enten-

der o mecanismo essencial, extremamente simples,  que leva à lesão irreversível 

do tecido nervoso localizado no interior do crânio, na maior parte dos casos.    
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Tais juristas não podem abdicar de procurar entendê-lo, pois nesse caso 

estarão indefesos e passivos frente ao palavreado jargônico que pode confundi-

los e torná-los inseguros. 

 

 

Na maior parte dos casos que evoluem para a lesão irreversível  de todo o 

tecido nervoso intracraniano ou de regiões do mesmo dotadas de funções fun-

damentais, ocorre a seqüência de eventos a seguir descritas. 

 

Após a lesão direta inicial  ( que pode ser, por exemplo provocada por um 

projétil de arma de fogo,  ou mesmo um traumatismo craniano sem exposição de 

massa encefálica, como freqüentemente se verifica em quedas, atropelamentos 

ou outros acidentes de trânsito ),  ocorre o   inchaço  ( edema )  do cérebro.   O 

aumento progressivo do volume do tecido nervoso decorrente desse fenômeno 

leva ao igualmente progressivo aumento da pressão no interior da caixa crania-

na, já que o crânio não se distende, devido à sua estrutura óssea rígida.   Os va-

sos sangüíneos  ( veias, artérias e capilares )  responsáveis pela irrigação do teci-

do nervoso são portanto progressivamente comprimidos pela pressão intracra-

niana à medida que esta se eleva, provocando resistência ao fluxo de sangue.  

Quando a gradual redução da circulação sangüínea resultante desse fenômeno 

atinge seu ponto máximo, o tecido nervoso não mais recebe oxigênio e outros 

nutrientes necessários para sustentar a vida das células neuronais, vindo a dege-

nerar-se, o que caracteriza a chamada   “ morte cerebral “  ( ou mais corretamen-

te,  morte encefálica ). 

 

 

Dessa forma, na grande maioria  dos casos a lesão do cérebro  (ou me-

lhor, do  encéfalo)  não se torna irreversível por efeito direto do trauma crania-

no,   mas  sim por efeito do  inchaço  (edema)  de tecido nervoso no espaço in-
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tracraniano, o qual  se torna insuficiente para acomodá-lo, elevando a pressão 

no interior do crânio a níveis que afetam gravemente o suprimento sangüíneo ao 

próprio tecido nervoso, e portanto a oxigenação das células nervosas. 

 

 

Para melhor esclarecer,  o mesmo fenômeno pode ocorrer em outras par-

tes do corpo, em decorrência de má prática médica.  Se, por exemplo, um indiví-

duo sofrer fratura dos ossos do antebraço, ao ser atendido na emergência de um 

pronto – socorro,  os médicos não devem colocar gesso envolvendo completa-

mente de forma circular o membro afetado  (gesso circular).   Por  quê ?   Porque 

nas horas que se seguem os tecidos moles em volta do ponto de fratura invaria-

velmente incham  (ou seja desenvolvem o edema).   Durante essas horas, se o 

antebraço estiver envolvido por um cilindro contínuo de gesso circular, a pressão 

sobre a área afetada vai aumentar  a ponto de interromper o suprimento de san-

gue para a mão do indivíduo e para o segmento do antebraço  que se articula  

com ela,  levando à necrose  (gangrena) de conseqüente amputação dessas regi-

ões.  É justamente para evitar essa grave ocorrência que, por ocasião do primeiro 

atendimento,  coloca-se apenas uma tal de gesso  (semi – circular), que tem por 

objetivo apenas manter os ossos fraturados razoavelmente alinhados, até que o 

inchaço desapareça  (ou seja, que ocorra a regressão do edema).   Com o tecido 

nervoso sucede o mesmo, pois o arcabouço ósseo  (rígido)  do crânio que envol-

ve completamente o cérebro o cérebro tem o mesmo efeito do gesso circular.  

Como não se pode removê-lo, permitindo que o tecido nervoso   inche   e  desin-

che  livremente, somente resta aos médicos tentar impedir o inchaço ou desidra-

tar as regiões cerebrais não afetadas pelo traumatismo craniano  (reduzindo o 

volume ocupado por elas),  evitando-se assim a elevação da pressão no interior 

do crânio e o comprometimento da circulação sangüínea.  
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Há 34 anos atrás, quando criou-se o conceito de morte encefálica para  

 

atender às necessidades da falta  

de órgãos transplantáveis, 

 

imaginava-se que, quando houvesse desaparecido o último sinal de responsivi-

dade do encéfalo ao exame neurológico, o suprimento de sangue ao tecido ner-

voso intracraniano encontrar-se-ia  completamente bloqueado pela pressão ex-

cessiva no interior do crânio.   Como os centros nervosos controladores dos mo-

vimentos da musculatura respiratória encontram-se localizados também no inte-

rior do crânio, realizava-se o teste da apnéia   

 

- naquela época com apenas 3 minutos de duração - 

 

desligava-se o respirador buscando-se detectar algum movimento respiratório 

desencadeado pelos centros nervosos que controlam o diafragma, em resposta 

ao gás carbônico que se acumulava no sangue enquanto o respirador continuas-

se parado  (esse gás constitui-se no maior estimulante dos centros nervosos in-

tracranianos que controlam a respiração, e é continuamente produzido pelo or-

ganismo, devendo ser continuamente eliminado pela respiração para que não se 

acumule no sangue).   Considerava-se naquela época que a ausência de resposta 

ao teste seria decorrente da falta de suprimento sangüíneo aos centros nervosos 

respiratórios, constituindo-se em uma evidência de que a circulação intracrania-

na encontrava-se ausente, e que portanto não haveria possibilidade de recupe-

ração.  

 

Qual o progresso do conhecimento neurocientífico que demonstra o er-

ro dessas práticas ? 
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Nos últimos anos demonstrou-se que todos esses sinais de responsivida-

de do tecido nervoso DESAPARECEM  quando a quantidade de sangue que circu-

la pelo interior do crânio ao longo de um determinado intervalo de tempo é re-

duzida APENAS à METADE do normal.   No entanto, para que ocorra o desenca-

deamento das reações químicas que levam à degeneração do tecido  nervoso, é 

necessário que o nível circulatório seja reduzido para valores inferiores a UM 

QUINTO do normal.   Portanto verificou-se que,  quando o suprimento de sangue 

ao tecido nervoso encontra-se situado entre a METADE e UM QUINTO do valor 

normal, os processos químicos que levam à lesão das células nervosas não se en-

contram sequer desencadeados, muito menos encontra-se irreversivelmente es-

tabelecida a lesão do tecido nervoso.   As células nervosas encontram-se apenas 

quiescentes, sem energia suficiente para desempenharem o seu papel fisiológico 

– papel esse que permitiria ao indivíduo respirar sem o auxílio de aparelhos, re-

tomar a consciência, reagir a estímulos dolorosos, contrair as pupilas quando os 

olhos são expostos à luz, apresentar o reflexo do vômito quando a sua garganta é 

estimulada pelo toque de um objeto, fechar as pálpebras ao toque de suas cór-

neas com uma gaze ou algodão, etc.   _ ESSAS _  são as reações avaliadas durante 

o exame neurológico do indivíduo em coma.   Exame esse que é valorizado 

ACIMA DE TUDO na caracterização  ( diagnóstico )  de morte encefálica,  ao  di-

zer-se:    

 

...O DIAGNÓSTICO DE MORTE ENCEFÁLICA  

É EMINENTEMENTE CLÍNICO ! 

 

 

No entanto,  quando a circulação cerebral encontra-se situada entre a 

metade e um quinto dos valores normais,   
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AS CÉLULAS NERVOSAS POSSUEM AINDA ENERGIA SUFICIENTE PARA 

MANTEREM-SE VIVAS ! 

 

 

Na época em que foram elaborados os critérios de morte encefálica  ( há 

32 anos atrás )  não se imaginava que os indivíduos em coma profundo,  incapa-

zes de reagirem a esses estímulos pudessem encontrar-se com déficits de supri-

mento sangüíneo ao cérebro apenas parciais.   Considerava-se que a lesão cere-

bral irreversível estivesse de fato consumada.   Daí a razão de eleger-se, como o 

passo seguinte ao exame clínico para o diagnóstico de  morte encefálica , o cha-

mado TESTE DA APNÉIA.    

 

 

Obviamente, não se preconizaria a interrupção da função respiratória por 

dez minutos se ...  

 

não se considerasse o caso como irreversível,  

 

já ao ser constatada, durante o exame neurológico  ( clínico ! ), a ausência das 

respostas fisiológicas descritas acima.    

 

Em outras palavras o examinador estaria aceitando o risco de determinar 

a morte ao tentar diagnosticá-la. 

 

Portanto, como o teste da apnéia acarreta riscos inegáveis, torna-se claro 

que a real intenção do examinador, ao tempo de sua aplicação, é a de apenas  

 

... documentar, 
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não a de confirmar a IRREVERSIBILIDADE da lesão, pois já a considera um fato 

consumado ao observar a ausência de respostas ao exame neurológico!     

 

 

Não tem em mente, portanto, o conhecimento de que o estado do paci-

ente em coma profundo, com ausência das respostas reflexas mencionadas pos-

sa dever-se a uma deficiência circulatória apenas parcial do tecido nervoso, insu-

ficiente para levar ao estabelecimento da irrecuperabilidade. 

 

 

Nos últimos anos verificou-se que o teste da apnéia determina hipoten-

são severa em até 40% dos pacientes submetidos a ele, devido aos efeitos noci-

vos da concentração excessiva de gás carbônico no sangue sobre o aparelho car-

diovascular.    

 

Encontram-se publicados na literatura médica relatos de casos em que 

pacientes submetidos ao teste da apnéia apresentaram parada cardíaca durante 

o período de dez minutos em que o respirador manteve-se desligado !    

 

Eventualmente, essa parada cardíaca não pode ser revertida, sobrevindo 

a morte do paciente. 

 

 

A queda de pressão sangüínea provocada pelo teste da apnéia torna-se 

um problema gravíssimo mesmo quando não é seguida de parada cardíaca.    

 

Os pacientes em coma provocado, por exemplo, por traumatismo crania-

no severo, devido ao fato de encontrarem-se com a pressão intracraniana eleva-
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da, que dificulta a entrada de sangue no crânio, não podem apresentar queda da 

pressão sangüínea.    

 

Ao contrário, necessitam que a pressão sangüínea se mantenha acima do 

normal para que o sangue possa continuar a circular através do tecido cerebral, 

vencendo a resistência provocada pela pressão aumentada no interior do crânio.    

 

Se esses pacientes apresentarem queda da pressão sangüínea, não mais 

se recuperarão, pois a circulação sangüínea cerebral será reduzida a valores infe-

riores a um quinto do normal.    

 

Portanto, a ocorrência de hipotensão é a pior de todas as complicações 

que podem ocorrer na fase aguda do trauma craniano severo, porque pode levar 

o paciente à morte encefálica!    

 

Essa informação também se constitui em um FATO reiteradamente discu-

tido e PUBLICADO na literatura médica: 

 

Chesnut RM ( 1997 ).    Avoidance of hypotension:  conditio  
sine qua non of sucessful severe head – injury management.  The Journal of 
Trauma  Vol.  42:S4 - S9. 

 

Chesnut RM, Marshall SB, Piek J et al  ( 1992 )  Early and late  
systemic hypotensyon as a frequent and fundamental  
source of cerebral ischemic following severe brain injury  
in the Traumatic Coma Data Bank.   Acta Neurolochir  
Suppl.  Vol  59:121. 

 

Lewelt W,  Jenkins L,  Miller JD  ( 1980 )   Autoregulation of ce 
rebral blood flow after experimental fluid percussion injury of the brain.   
J  Neurosurg  Vol.  53:500 – 511. 
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Miller JD  ( 1982 ) – Physiology of trauma.   Clin Nerosurg  29103 – 120. 
 

 

 

Então, como se pode aceitar que o próprio teste que teria por objetivo 

apenas diagnosticar a morte encefálica possa de fato provocá-la ?! 

 

 

Como se pode aceitar que a aplicação sistemática desse teste seja preco-

nizada em pacientes com traumatismo craniano severo através da Resolução 

CFM 1480 ?! 

 

 

Como se pode aceitar que pacientes com traumatismo craniano severo 

venham a ser precocemente submetidos ao teste da apnéia, com o  

 

pretexto 

 

 de que quanto mais precocemente é feito o teste e  confirmado  o diagnóstico,   

 

... em melhor estado se encontrarão os 

seus órgãos para transplante ?! 

 

 

Adicionalmente, há que se prestar máxima atenção nas palavras do Dr. 

Sérgio Ibiapina Ferreira da Costa, Presidente em exercício do CFM, ao responder 

a pergunta número 01:  
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  “Além disso, o paciente não pode estar sob o efeito de 

drogas sedativas ou apresentar hipotermia, hipotensão 

arterial ou distúrbios arterial sistêmica ou distúrbios me-

tabólicos que interfiram com o diagnóstico.”  

 

 

Por que faz o Presidente do Conselho Federal de Medicina tal afirmação ? 

 

 

Porque,  em 1968,  quando foram elaborados os critérios diagnósticos de 

morte encefálica,  sabia-se já que os pacientes que haviam ingerido drogas seda-

tivas ou que estivessem acidentalmente hipotérmicos recuperavam-se, mesmo 

apresentando os sinais de  morte encefálica ,  não importando se concomitan-

temente à sedação ou à hipotermia,  houvessem apresentado traumatismo cra-

niano.   Imaginou-se então que a hipotermia e as drogas sedativas provocavam 

os mesmos sinais da  morte encefálica,  ou seja   imitavam o mesmo quadro clíni-

co da lesão irreversível do tecido nervoso.   

 

Criou-se por isso mesmo, os chamados ... 

 

“Critérios de Exclusão” : 

 

pacientes hipotérmicos ou sob o efeito de drogas sedativas não poderiam ser 

submetidos aos procedimentos diagnósticos de morte encefálica. 

 

 

ENTRETANTO,  nos anos que se seguiram, o coma induzido por 

MEDICAÇÕES SEDATIVAS e HIPOTERMIA INDUZIDA revelaram-se eficazes opções 

terapêuticas para pacientes sob risco de apresentarem morte encefálica.   
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Particularmente a hipotermia constitui-se na única forma de tratamento 

capaz de impedir a progressão e mesmo fazer regredir o  “ inchaço “  ( edema )  

do cérebro, reduzindo rapidamente a pressão intracraniana para níveis normais. 

 

ESSES são fatos também publicados: 

 

Metz  C, Holzschuh  M,  Woertgen  C,  Frey I,  Taeger  K,  
Brawanski  A  ( 1996 )  Moderate hypothermia in patients  
with severe head injury and extracerabral effects.  J.  Neurosurg. 

 

Schwab  S, Spranger M, Aschoff  A, Steiner T, Hacke  W   
( 1997 ).Brain temperature monitoring and modulation in patients with 
severe MCA infarctation.  Neurology  Vol.  48:762-767. 

 

 

Há pouco tempo, tanto o coma induzido como a hipotermia salvaram a 

vida de Gerson Brenner ! 

 

Se todos os pacientes com traumatismo craniano severo grave  (que, 

nunca será demais repetir-se,  constituem a quase totalidade dos doadores de 

órgãos no Brasil)  vierem a ser tratados com  TODOS  os recursos disponíveis  (in-

cluindo hipotermia e coma induzido),  o diagnóstico de morte encefálica não po-

derá ser feito em nenhum deles!   Mesmo os que não se salvarem, terão recebi-

do medicações sedativas e hipotermia, o que – segundo a Resolução CFM 1.480 

– impede o diagnóstico de morte encefálica.    

 

 

Portanto, sempre que o diagnóstico de morte encefálica for firmado nos 

pacientes com traumatismo craniano severo em conformidade com a Resolução 
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CFM 1.480, comprovar-se-á que o paciente não terá sido tratado como deveria 

para ter sua vida salva:  não terá sido tratado nem com hipotermia nem com 

coma induzido.  

 

 

Torna-se claro, diante disso, que a Resolução 1.480 representa na prática 

um OBSTÁCULO para o tratamento adequado desses pacientes, particularmente se 

considerados os seus efeitos em associação  com as conseqüências do EFICIENTE  

sistema nacional de captação de órgãos, instalado em todos os hospitais públicos 

de maior porte, e que tem por  

 

objetivo declarado o diagnóstico rápido e precoce  

da morte encefálica. 

 

 

Para ser rápido e precoce, os pacientes não podem ser submetidos a tra-

tamento com hipotermia e coma induzido,  pois esses recursos terapêuticos con-

somem muitos dias  ( semanas )  na sua aplicação e na avaliação dos resultados 

que produzem. 

 

 

Ademais enfatiza-se, repete-se aqui que a aplicação da Resolução CFM 

1.480 implica na não aplicação desses recursos, e sim  

 

na sistemática aplicação do teste da apnéia. 

 

 

Como se pode aceitar que esses tratamentos não sejam oferecidos ao pa-

ciente em coma, e seja sim substituídos pelo teste da apnéia ? 
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Com que direito ou ética nega-se o direito à plena disponibilidade de re-

cursos, capazes de  preservar a vida e promove-se em contrapartida a indução à 

morte? 

 

 

Como se situa o CFM quanto às suas responsabilidades relativas à própria 

ética médica que deveria preservar, ao sustentar  _ inflexivelmente _  a validade 

da Resolução 1.480, NÃO  provendo respostas técnicas às críticas técnicas que 

têm sido veiculadas de todas as formas possíveis há quase CINCO anos ? 

 

 

Os Órgãos fiscalizatórios dos direitos fundamentais podem considerar 

MERA coincidência o fato de que tanto a hipotermia como o coma induzido por 

drogas sedativas serem  registrados como meros eventos incidentais que impe-

dem o diagnóstico de  morte encefálica,  mas também,  _ paradoxalmente _,  se-

rem reconhecidos como recursos terapêuticos eficazes, capazes de evitar a lesão 

cerebral irreversível ? 

 

 

Como se pode excluir a possibilidade de que os pacientes que preenchiam 

aqueles critérios, mas que incidentalmente encontravam-se sob o efeito de dro-

gas sedativas ou sob hipotermia estivessem de FATO sendo  beneficiados pelos 

efeitos terapêuticos daquelas drogas ou da baixa temperatura em que inciden-

talmente se encontravam?   _ Por isso _  recuperavam-se, e não porque estives-

sem manifestando um quadro clínico de  “ falsa morte encefálica “. 
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2.2 -   Perguntado ao Presidente do CFM:    

 

“ Verificada a morte encefálica do paciente por arteriografia, seria possí-

vel reanimá-lo com antigoagulante uroquinase ?  Quais os índices de chance de 

sucesso ? “  

 

 

 

2.2.1 -   Réplica:   

 

Em relação às respostas às perguntas 1 e 2, cabe ressaltar que o caso ci-

tado apenas  não  preencheu  “ devidamente “  os critérios para o diagnóstico de 

morte encefálica, tão somente porque o paciente NÃO foi submetido ao teste da 

apnéia, o qual, como já se demonstrou, pode provocar a própria morte que pre-

tende  “ APENAS “  diagnosticar.   

 

 

Nesse paciente estava já  PARCIALMENTE  comprometida  a  circulação  

de  uma  área  vital  tecido  nervoso  ( como  demonstrou  o  exame  angiográfico 

),  e  SE  houvesse ele sido submetido ao  teste  da apnéia  apresentado  elevação  

da  pressão  intracraniana  ( e provavelmente também queda de pressão sangüí-

nea ):  ambos os fatores concorreriam para piorar o déficit circulatório já presen-

te naquela região vital do tecido nervoso. 

 

 

Portanto, se houvesse sido  “devidamente” submetido ao teste da apnéia, 

a administração da uroquinase teria sido inútil para a recuperação do paciente. 
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Esse caso ilustra bem qual o dilema em que se situa o médico que tem 

um  paciente como esse sob seus cuidados:  buscar diagnosticar a morte encefá-

lica  _ PRECOCEMENTE _  no POTENCIAL doador  (ARRISCANDO-SE SERIAMENTE A PROVOCÁ-LA, 

MAS _ OFERECENDO _  ÓRGÃOS VIÁVEIS PARA O TRANSPLANTE),  ou tentar todos os meios 

ao seu alcance para salvar a vida desse paciente, particularmente considerando-

se que os procedimentos relativos a uma das alternativas consomem o tempo 

precioso que poderia ser gasto com a outra alternativa ou mesmo a inviabiliza-

rem ? 

 

 

 

Assim, de que vale a resposta quanto à CONFIABILIDADE dos teste laborato-

riais confirmatórios, SE ANTES de sua aplicação submete - se o paciente a uma 

parada respiratória de 10 MINUTOS de duração ? 

 

 

Não fica evidente que os exames laboratoriais estarão apenas confirman-

do a morte que de fato foi INDUZIDA pelo próprio teste da apnéia  ? 

 

 

 

2.3 -  Perguntado ao Presidente do CFM:   
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“ Dos métodos acima citados, quais são absolutamente seguros para veri-

ficar a morte encefálica ? “ 

 

 

 

2.3.1 -   Respondeu o Presidente do CFM:    

 

 

“ Na área biológica não há segurança de 100% em nenhuma situação.  No 

entanto, podemos dizer que, se utilizados conjuntamente com os dados de histó-

ria, exame clínico e neurológico e respeitados os intervalos entre as avaliações 

todos eles são seguros. “ 

 

 

 

 

2.3.2 -   Contestação à resposta:   

 

Tal afirmação  (“ Na área biológica não há segurança de 100% em ne-

nhuma situação.”)  é correta,  

 

porém ... 

 

há que considerar-se que em todas as situações, exceto no que se refere ao di-

agnóstico de morte encefálica, sempre que se toma decisões com base em exa-

mes clínicos ou laboratoriais, tem-se como objetivo a satisfação ou interesses de 

UM ÚNICO paciente.   Pesam-se riscos e benefícios sempre que se implementa 

um procedimento diagnóstico, mas sempre que se decide por realizá-lo, torna-se 
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implícito que os benefícios suplantam os riscos na avaliação do médico que tem 

o paciente sob os seus cuidados.   

 

 

O transplante de órgãos vitais, ao tornar-se _ DEPENDENTE _  do diagnóstico 

de morte encefálica ALTEROU completamente essa perspectiva, ao duplicar a figu-

ra central das atenções médicas:  a figura do paciente passou a ser representada  

tanto pelo potencial doador como pelo receptor.   

 

 

Evidentemente, os procedimentos diagnósticos para caracterização da  

morte encefálica em nada beneficiam a RECUPERABILIDADE do POTENCIAL 

DOADOR:   

 

... têm como único objetivo o aumento 

da disponibilidade de órgãos transplantáveis! 

 

 

Para completa discussão desse fato, há que consultar a recente revisão de 

R. Truog RD  ( 1997 ).   Is it time to abandon brain death ?    Hastings Center Re-

port  27:29-37. 

 

 

 

Em sua resposta, portanto, torna-se implícito o fato de que o Conselho 

Federal de Medicina, representado oficialmente na pessoa de seu Presidente em 

exercício,  Sérgio Ibiapina Ferreira da Costa,  assume o risco do diagnóstico falso 

positivo nos procedimentos para caracterização da morte encefálica,  em detri-
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mento dos interesses do  POTENCIAL DOADOR,  para focalizar apenas os interes-

ses do  RECEPTOR. 

 

 

Essa situação torna-se especialmente inadmissível sob o ponto de vista _ 

ético e legal _,  ao verificar-se que o teste da apnéia provoca hipotensão e para-

da cardíaca  ( morte cardiovascular ), sendo a prevenção da hipotensão o fun-

damento básico do tratamento das vítimas de traumatismo craniano severo,  

que  constituem  a maior  parte dos  doadores  _ potenciais _ de órgãos no Brasil. 

 

 

 

Seria de esperar-se que os testes aplicados não tivessem efeitos colate-

rais graves  conhecidos.   No entanto,  possuem o pior de todos os efeitos colate-

rais:  podem provocar a morte do paciente submetido a eles!  

 

 

 

2.4 -   Perguntado ao Presidente do CFM:    

 

“ Quais destes métodos estão sendo utilizados pelos hospitais brasilei-

ros para diagnosticar a morte encefálica ? “ 

 

 

 

2.4.1 -  Respondeu ao Ministério Público Federal:   

 



 

Página 51 de 77 
 
 

Celso Galli Coimbra    OABRS   11352                                                             
cgcoimbra@gmail.com 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 51 

“ Segundo a Resolução CFM 1.480/97, os exames que devem ser realiza-

dos para documentar a morte encefálica são um dos três abaixo, desde que os 

critérios clínicos sejam preenchidos.”  

 

 

I -  Demonstre ausência de atividade elétrica cerebral:  EEG 

 

 

II - Demonstre ausência de fluxo sangüíneo cerebral: Angiografia/Arteriografia 

cerebral, Cintilografia cerebral, Monitorização da pressão intracraniana. 

 

 

III- Demonstre ausência de atividade metabólica cerebral; SPECT  (no Brasil não 

há PET) “. 

 

 

 

 

 

2.4.2 -   Contesta-se:    

 

 

Mais uma resposta sobre teste _ confirmatório _.   Aliás todas as quatro 

respostas giram em torno de testes confirmatórios.   Não foi examinada a ques-

tão do teste da apnéia em momento algum.  E foi deixado claro que o teste con-

firmatório não é essencial para o CFM, sendo ESSENCIAL apenas os quatro senti-

dos do indivíduo médico pelo exame clínico, com base no quais segue – se  a as-

fixia do paciente por 10 minutos. 
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Novamente repetimos, de que adianta o cuidado com testes confirmató-

rios DEPOIS de realizado o letal  teste da apnéia  em um traumatizado encefálico 

severo ? 

 

 

Submete-se o paciente  _ antes _  destes testes a uma parada respiratória 

de 10 minutos de duração !   É óbvio que os exames laboratoriais apenas confir-

marão a morte que DE FATO  foi provocada pelo próprio  teste da apnéia . 

 

 

 

Há que ter-se a sensibilidade suficiente para a percepção de que sempre 

que o progresso do conhecimento humano torna determinadas práticas obsole-

tas, impondo mudanças, ocorrem resistências naturais às necessárias atualiza-

ções, provocadas pela dificuldade do reconhecimento das práticas erradas pelos 

próprios praticantes.   

 

 

No caso do diagnóstico de morte, essa situação tende a atingir o grau 

mais extremo de resistência por razões muito óbvias. 

 

 

Reconhecer-se que o diagnóstico de morte esteve sendo executado  ( a-

pesar de que não intencionalmente )  de forma errada nos últimos 32 anos,  não 

podendo excluir-se que órgãos vitais tenham sido sistematicamente retirados de 

pessoas potencialmente recuperáveis, para transplante, não seria razão suficien-

temente forte para elevar o nível de resistência ao extremo ? 
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Não contribui para tanto o claro prejuízo advindo desse reconhecimento 

para a credibilidade do sistema de captação de órgãos, sobre o qual existe um 

largo INVESTIMENTO financeiro e profissional ? 

 

 

Mesmo que os critérios venham a ser atualizados frente ao conhecimento 

científico atual, tornando-se irrepreensíveis sob esse aspecto, não contribui para 

tal resistência a implícita possibilidade de que mais avançados progressos ve-

nham a impor novas mudanças radicais daqui a poucos anos, repetindo-se a si-

tuação atual ? 

 

 

Não fica clara a razão para tanta resistência por parte de profissionais que 

dedicaram  (mesmo nobilitariamente)  suas vidas ao transplante,  verem-se ago-

ra na iminência de uma maior restrição à disponibilidade de órgãos transplantá-

veis, pela eleição de critérios diagnósticos mais rigorosos ou exigentes ? 

 

 

Não é naturalmente difícil para esses mesmos profissionais, que confia-

ram na capacidade de seus neurologistas,  terem sua auto – imagem afetada pe-

lo reconhecimento de sua participação em fatos com tão graves implicações _ 

médicas, éticas e legais _ ? 
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Seguem-se as questões sobre o que é essencial.  

 

3. ROL DE QUESITOS TÉCNICOS OPOSTOS AOS CONSELHOS DE MEDICINA, 

QUE DEMONSTRAM O ERRO HOMICIDA NO PROCEDIMENTO 

DECLARATÓRIO DE MORTE ENCEFÁLICA CONTIDO NA RESOLUÇÃO  CFM 

1.480/97 

 

 

 

 

3.1 - 

Pode-se,  de acordo com os critérios propostos pelo Conselho Federal de Medici-

na  [ Mesquita WP, Pedrosa Neto AH  ( 1997 )  Resolução CFM nº 1.480, de 8 de 

agosto de 1997  Diário Oficial da União  p 18227 ],   firmar o diagnóstico de mor-

te encefálica através do exame clínico  (neurológico)  do paciente (durante o qual 

constate-se coma aperceptivo e ausência de atividade motora supra-espinal ao 

longo de 6 horas, incluindo-se a ausência de movimentos respiratórios verificada 

durante o teste da apnéia),  seguido da realização de um teste confirmatório  

(que pode ser, por exemplo, o eletroencefalograma, cujo resultado não detecte 

atividade elétrica cerebral) ? 

 

 

3.2 - 

De acordo com a citada Resolução,  que determina a documentação de ausência 

de atividade supra-espinal ao longo de 6 horas,  deve-se entender que o teste da 
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apnéia deva ser executado apenas 1 vez   ( ao final de 6 horas de observação )  

ou 2 vezes   ( com pelo menos 6 horas de intervalo entre dois testes de apnéia ) ? 

 

 

3.3  

É correto afirmar-se que esses  testes  ( o exame clínico, incluindo-se o teste da 

apnéia, e o eletroencefalograma )  são de natureza funcional, ou seja, avaliam a 

atividade funcional do encéfalo ? 

 

 

3.4 -  

É correto afirmar-se que as funções neurológicas podem encontrar-se 

REVERSIVELMENTE suprimidas  ( isto é, suprimida na ausência de lesão irreversível 

das células nervosas )  por um prazo de até 48 horas     [ Kalimo H, Kaste M & 

Haltia M   ( 1997 ).  Vascular diseases.  In: Graham DI, Lantos PL  ( Editores )  Gre-

enfields  Neuropathology.   Arnold,  Londres ],   enquanto o suprimento sangüí-

neo oferecido ao tecido nervoso permanece em níveis apenas parcialmente re-

duzidos    [ Fisher M  ( 1997 )  Characterizing  the  target  of acute  stroke  therapy  

Stroke,  28: 866-872 ] ? 

 

 

3.4  
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É correta a seguinte afirmação  (se a resposta for negativa, solicita-se fundamen-

tá-la) ? 

Sendo o fluxo sangüíneo uma variável fisiológica de natureza contínua, é im-

possível que, ao sofrer a ação restritiva do progressivo aumento da pressão 

intracraniana  ( por exemplo, após um traumatismo craniano severo ),  o fluxo 

sangüíneo encefálico atinja níveis inferiores aos necessários para a preserva-

ção da vitalidade neural  sem  que, previamente,  níveis mais altos, que sejam 

apenas insuficientes para sustentação das funções neurais especializadas  ( 

consciência e reflexos cefálicos )  sejam  ofertados  ao  encéfalo [ Coimbra, C ( 

1999 )  Implications of ischemic penumbra for the diagnosis of brain death 

Brazilian J Med Biol Res 32 ( 12 ):1479 - 1487 ] ? 

 

 

3.6 - 

Se não é correta a assertiva apresentada na pergunta 5, como a atual direção do 

CFM interpreta os dados obtidos através de três estudos  [ Hoyer S & Wawersik J  

( 1968 ),  Untersuchungen der Hirndurchblutung und des Hirnstoffwechsels beim 

Decerebrationssyndrom  Langenbecks Arch Chir,  322: 602- 605;  Bes A,  Arbus L,  

Lazorthes Y,  Delpla M & Escande M  ( 1969 ).  Hemodynamic and metabolic stud-

ies  of  coma  depassé.   Research  on  biological  criteria for cerebral death.  In-

ternational CBF Symposium, Mayence;  Shalit MN,  Beller J,  Feinsod M,  Drapkin 

AJ & Cotev S  ( 1970 )   The  blood  flow  and  oxygen  consumption of the dying 

brain.   Neurology,  20: 740-748 ],  que identificaram um fluxo sangüíneo encefá-

lico apenas parcialmente reduzido ( até níveis insuficientes para, por si mesmos, 
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determinarem a irreversibilidade da lesão encefálica )  em 6 dentre 10 pacientes 

com arreflexia cefálica, desde que não submetidos ao teste da apnéia ? 

 

 

3.7 - 

Sendo afirmativa a resposta às questões 1, 3, 4 e 5, pode o  CFM  definitivamente 

excluir a possibilidade de que  uma  certa  ( talvez larga )  fração  dos  pacientes  

submetidos  a  esses  testes  ( o exame clínico, incluindo-se o teste da apnéia, e o 

eletroencefalograma )  em realidade não se encontrem ainda com a lesão das cé-

lulas neuronais IRREVERSIVELMENTE estabelecida, mesmo não havendo os citados 

testes detectado qualquer sinal de atividade sináptica ao longo do período de 

observação proposto ?   

 

 

3.7.1 - 

Em  caso  de resposta  afirmativa  a  esta  pergunta, quais as bases  científicas  

sobre as  quais  se  apoia  o  CFM  para  sustentá-la ? 

 

 

3.8 -      

Qual o percentual  ( ao menos aproximado )  do total de doadores de órgãos com 
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morte encefálica que é constituído por vítimas de traumatismo craniano no Bra-

sil ? 

 

 

3.9 -     É essa exata seqüência de procedimentos diagnósticos   ( exame clínico, 

seguido do teste da apnéia e, finalmente, exame complementar confirmatório )  

aquela preconizada pelo CFM ? 

 

 

3.10.     Em caso de resposta afirmativa à questão 9, é portanto correto dizer-se 

que a irreversibilidade da lesão somente pode ser afirmada,  segundo os critérios 

do CFM,  após a realização do último passo, isto é, do exame confirmatório ? 

 

 

3.11 -     Em caso de resposta afirmativa à questão 10,  é correto esperar-se que 

nenhum dos procedimentos diagnósticos dessa seqüência de passos venha a 

ameaçar de qualquer forma a integridade do tecido nervoso, sob pena de os re-

sultados dos passos subsequentes serem influenciados pelos efeitos nocivos de 

um procedimento anterior ? 
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3.12 -      

Em caso de resposta afirmativa à questão 11, como se justifica a adoção por par-

te do CFM do teste da apnéia, que encontra-se associado à ocorrência de hipo-

tensão severa a despeito de todas as medidas preconizadas para a prevenção de 

hipóxia –  [ Jeret JS,  Benjamin JL  ( 1994 )   Risk of hypotension  during  apnea  

testing  Arch Neurol  51:595-599 ],  a qual, segundo o que tem sido proposto co-

mo regra fundamental do tratamento de vítimas de traumatismo craniano  

SEVERO   [ Chesnut RM  ( 1997 )  Avoidance of hypotension:  conditio sine qua non 

of successful severe head-injury management The Journal of Trauma:  Injury, In-

fection and Critical  Care  42:S4-S9 ],  deve ser vigorosamente evitada e tratada? 

 

 

3.13 -   

Nesse sentido, considerando-se as evidências experimentais que apontam para 

colapso irreversível da circulação intracraniana induzido por hipotensão transitó-

ria quando esta ocorre após trauma craniano severo  [ Lewelt W,  Jenkins L, Mil-

ler JD  ( 1980 )  Autoregulation  of  cerebral  blood  flow after  experimental  fluid  

percussion  injury  of  the  brain  J Neurosurg   53:500-511 ],  como excluir-se a 

possibilidade que a hipotensão severa eventualmente determinada pelo teste da 

apnéia em cerca de 40%  dos  casos,  a despeito  de  todas  as medidas  preconi-

zadas para a prevenção de hipóxia   [ Jeret JS, Benjamin JL  ( 1994 )  Risk of hypo-

tension during apnea testing  Arch Neurol  51:595-599 ]   venha a determinar de 

fato a lesão cerebral irreversível em vítimas humanas de trauma craniano severo, 

cuja circulação encefálica encontre-se entre os limites da penumbra isquêmica ? 



 

Página 60 de 77 
 
 

Celso Galli Coimbra    OABRS   11352                                                             
cgcoimbra@gmail.com 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 60 

 

 

3.14 -     

Nesse contexto, como a atual direção do CFM entende   ( senão através da indu-

ção de colapso circulatório intracraniano induzido pelo teste da apnéia )   o con-

traste  ( com 100% de discordância )  entre os resultados obtidos em dois estu-

dos efetuados em pacientes vítimas de trauma craniano severo:  um estudo em 

que todos os pacientes foram submetidos ao teste da apnéia e todos encontra-

vam-se depois do teste com colapso da circulação encefálica   [ Obrist WD,  Jaggi 

JL,  Langfitt TW & Zimmerman RA  ( 1981 ).   Cessation  of  CBF  in  brain  death  

with  normal  perfusion  pressure.  J Cerebral Blood Flow Metab,   ( Suppl 1 ):   

S524-S525 ],   ao passo que em outro estudo, em que o teste não foi utilizado, 

todos os pacientes sustentaram sinais de progressiva e lenta redução da circula-

ção encefálica ao longo de vários dias até a ocorrência da parada cardíaca espon-

tânea   [ JØrgensen PB, Heilbrun MP, Boysen G, Rosenklint A & JØrgensen EO   ( 

1972 ).   Cerebral  perfusion  pressure  correlated  with  regional  cerebral  blood  

flow,  EEG  and  aortocervical  arteriography  in patients  with  severe  brain  dis-

orders progressing to brain death.   Europ Neurol,  8: 207-212 ] ?  

 

 

3.14.1 -     

Como  entende  a  atual  direção  do  CFM  a  súbita redução  da  pressão  intra-

craniana  após o teste,  associada  ao colapso  do fluxo  sangüíneo  encefálico,  no 
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estudo  de  Obrist  e  colaboradores,  senão  pelo  efeito  catastrófico  do  teste  

sobre a circulação intracraniana ? 

 

 

3.15 -     

Em caso, ainda, de resposta afirmativa à questão 11, como se justifica a inclusão 

do teste da apnéia  ( que não é executado em antevisão a qualquer benefício clí-

nico ao paciente )   entre os critérios diagnósticos propostos pelo CFM, conside-

rando-se que inclusive paradas cardíacas  ( mesmo fatais )  têm sido relatadas 

durante sua execução a despeito de todas  as  medidas preconizadas para a pre-

venção de  hipóxia  [ Jeret JS,  Benjamin JL   ( 1994 )  Risk  of  hypotension  during 

apnea  testing.   Arch Neurol  51:595-599 ] ?   

 

 

3.15.1 -     

Como pode um teste destinado a diagnosticar a morte em benefício de outrem  

(o receptor de órgãos)  ter como conseqüência, ainda que eventual, a própria pa-

rada cardíaca fatal  ( morte )  do doador, antes que o diagnóstico de morte ence-

fálica encontre-se declarado, com conclusão do protocolo diagnóstico ? 

 

 

3.16 -      
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Segundo o que determina a Resolução CFM 1.480, são consultados os familiares 

do paciente, de forma a obter-se deles o consentimento para a execução do tes-

te da apnéia, considerando-se os riscos de ocorrências graves e mesmo fatais,  

paradas cardíacas e hipotensão severa,  a despeito de todas  as medidas preconi-

zadas para a prevenção de hipóxia   [Jeret JS, Benjamin JL  (1994)   Risk  of  hypo-

tension  during  apnea  testing.   Arch Neurol  51:595-599] ? 

 

 

3.17 -     Em vista do exposto nos enunciados das perguntas 12 a 16,  pode a atual 

direção do CFM definitivamente excluir a possibilidade de que o teste da apnéia 

venha a provocar a irreversibilidade da lesão encefálica no paciente que a ele é 

submetido, vindo a provocar a morte encefálica que pretensamente deveria a-

penas diagnosticar ? 

 

 

 

3.18 -      

A atual direção do CFM julga que, invariavelmente, o paciente em coma profun-

do  (nível 3 na Escala de Glasgow),  em arreflexia cefálica  ( mas não submetido 

ainda à avaliação do reflexo respiratório através do teste da apnéia),  encontra-

se já com a lesão encefálica irreversivelmente estabelecida, desde que sejam ex-

cluídas determinadas condições  (como hipotermia acidental, efeito de drogas 

depressoras do sistema nervoso central, e distúrbios metabólicos),  de tal forma 
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que o teste da apnéia, instituído apenas então, não pode acentuar a lesão ence-

fálica  (pois que esta última já é irreversível) ? 

 

 

3.19 -     

Em  caso  de resposta  afirmativa à pergunta 18,  como  entender-se  os  relatos  

de que  pacientes  em  coma  profundo  (nível 3 na Escala de Glasgow),  apresen-

tando pupilas dilatadas e fixas ao estímulo luminoso,  tenham sido recuperados 

pelo tratamento com hipotermia moderada,  a ponto de retomarem  a sua  roti-

na normal  de atividades  diárias  [ Watanabe Y  ( 1997 ).  Once  again  on  cardiac  

transplantation.   Flaws  in  the  logic  of  proponents.   Jpn Heart J,  38: 617-624;   

Metz C,  Holzschuh M,  Bein T,  Woertgen C,  Frey A,  Frey I,  Taeger K & 

Brawanski A   ( 1996 ).  Moderate  hypothermia in patients with severe head inju-

ry and extracerebral effects.   J Neurosurg, 85: 533-541 ] ?   

 

 

3.20 -     Em caso de resposta afirmativa à pergunta 18, por que a Resolução  CFM  

1480  preconiza que passos adicionais ainda  sejam  seguidos  para  firmar-se  o  

diagnóstico  de  morte  encefálica ? 
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3.21 -     Sendo omissa a Resolução CFM 1.480 quanto à necessidade de infor-

mar-se os familiares quanto aos riscos inerentes ao teste,   não enseja-se que, ao 

receberem a notícia do diagnóstico declarado, os familiares sequer tenham a 

consciência de que tal declaração implica no fato de que o paciente já foi subme-

tido  ( na ausência de seu consentimento )  a um procedimento capaz de provo-

car  lesões encefálicas  irreversíveis,   sem objetivo de proporcionar-lhe benefí-

cios ? 

 

 

3.22 -     Que conduta frente aos familiares indica o CFM em sua Resolução 1.480 

aos médicos após a ocorrência de parada cardíaca fatal   (o que pode verificar-se 

a despeito de todas as medidas preconizadas para a prevenção de hipóxia, como 

relataram  Jeret e Benjamin em 1994)   durante a execução do teste da apnéia ?    

 

 

3.22.1 -     Devem informar aos familiares ?   

 

 

3.22.2 -  Nesse caso,  a quem cabe a responsabilidade pelo ocorrido ?   
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3.23 -     É omissa a Resolução CFM 1.480 quanto à conduta médica indicada nes-

se caso ? 

 

 

3.24 -     Considerando-se que a hipertensão intracraniana é um dos  mais  fre-

qüentes  mecanismos  que  levam  à  morte  encefálica, como se justifica a inclu-

são do teste da apnéia entre os critérios diagnósticos propostos pelo CFM em 

sua Resolução 1480,  quando se sabe que o objetivo de tal teste é induzir hiper-

capnia, invertendo-se a meta de alguns protocolos de tratamento, que visam in-

duzir  hipocapnia para a redução da hipertensão intracraniana ? 

 

 

3.25 -     Como esperar-se que pacientes que apresentem níveis circulatórios en-

cefálicos apenas suficientemente reduzidos para verificar-se a inativação funcio-

nal do tecido encefálico   ( e não se encontrem com lesão encefálica  irreversi-

velmente  estabelecida )  respondam ao teste da apnéia, o que somente poderia 

ocorrer se houvesse um suprimento sangüíneo maior sendo ofertado ao centro 

respiratório ? 

 

 

3.26 -     Sabendo-se que tanto a piora da hipertensão intracraniana determinada 

pela hipercapnia como a hipotensão arterial, que eventualmente podem ocorrer 

durante o teste da apnéia, reduzem ainda mais a pressão de perfusão do encéfa-
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lo, deprimindo em conseqüência o suprimento sangüíneo que seria necessário 

para a reativação do centro respiratório, como esperar-se que o paciente que 

apresente os níveis circulatórios descritos no enunciado da pergunta nº 18  ve-

nha a responder ao teste ? 

 

 

3.27 -     Como entender-se o teste da apnéia como inócuo, quando a hipercapnia  

( que é o objetivo do teste atingir )  deve ser evitada como parte do tratamento 

das vítimas de traumatismo craniano severo  [ MacIver IN,  Frev ISC,  Matheson 

JG   ( 1958 )  The  role  of  respiratory  insufficiency  in  the  mortality  of  severe  

head  injury   Lancet  1:390-393;  Miller JD  ( 1982 )   Physiology of trauma  Clin 

Neurosurg  29:103-130 ],  que compõem a maior parte dos doadores de órgãos 

no Brasil ? 

 

 

3.28 -     Quando o teste da apnéia não foi aplicado,  7% de 226 pacientes, obser-

vados ao longo de pelo menos 6 horas em coma aperceptivo, ausência de ativi-

dade motora supra-espinal e apnéia sobrevivem  [ Walker AE,  Diamond El,  Mo-

sely JI   ( 1975 );  The  neuropathological  findings  in  irreversible  coma   J Neuro-

pathol  Exp  Neurol.  34:295-323 ].    Em contraposição, quando o teste é aplicado 

não se verificou qualquer sobrevivente dentre um total de 152 casos em 4 estu-

dos, apesar de respeitados os demais parâmetros   [ Ebata T,  Watanabe Y,  Ama-

ha K,  Hosaka Y,  Tagaki Y  ( 1991 )   Haemodynamic  changes  during  the  apnoea  

test  for  diagnosis  of  brain  death  Can.   J. Anaesth.; 38:436-440, 9 pacientes; 

Hung T, Chen S-T  ( 1995 )   Prognosis  of deeply  comatose  patients  on  ventila-
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tors    J  Neurol  Neurosurg  58:75-80 - 73 pacientes;    Jeret JS,  Benjamin JL  ( 

1994 )   Risk  of  hypotension  during  apnea  testing  Arch Neurol.  51:595-599 - 

61 pacientes;   Rowland TW,  Donnelly JH,  Jackson AH  ( 1984 )   Apnea  docu-

mentation  for  determination  of brain  death  in  children  Pediatrics  74:505-

508 - 9 pacientes ].   

? Como entender-se o teste da apnéia como inócuo, considerando-se que o re-

sultado do teste foi concordante com a hipótese diagnóstica de morte encefálica 

em todos os pacientes submetidos a ele nos últimos 4 estudos citados, ou seja, 

nenhum paciente esboçou atividade motora respiratória durante o teste da ap-

néia ? 

 

 

3.29 -     No Congresso da Academia Americana de Neurologia do ano de 1997,  

foi relatado um caso de oclusão da artéria basilar documentado por arteriografia 

em um paciente que permaneceu em coma profundo, dependente de respirador 

e com ausência de reflexos cefálicos ao longo de 6 horas    [ Koberda J L,  Clark 

WM,  Lutsep H,  Nesbit G  ( 1997 )   Successful  Clinical  Recovery  and  Reversal  

of  Mid-Basilar  Occlusion  in  Clinically  Brain  Dead  Patient  with  Intra-Arterial 

Urokinase   Neurology  48  ( suppl ): A154 ].   O paciente não foi submetido ao 

teste da apnéia  ( e portanto não teve estabelecido o diagnóstico de morte ence-

fálica segundo os critérios propostos ),  mas recebeu agentes trombolíticos ad-

ministrados por via intra-arterial várias horas após o estabelecimento do coma 

profundo, vindo a recuperar-se nas horas seguintes à administração.   Essa recu-

peração contrasta com a regra, já que 100% dos pacientes com oclusão da arté-

ria basilar que se apresentaram dependentes da ventilação mecânica, e não fo-

ram tratados com agentes trombolíticos,  evoluíram para a morte    [ Wijdicks 
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EFM,  Scott JP   ( 1996 )  Outcome  in  patients  with  acute  basilar artery  occlu-

sion  requiring  mechanical  ventilation    Stroke  27:1301-1303 ].   

 

 

3.29.1 -    Como entender-se como correta a indução do teste da apnéia nesses 

casos, em que a circulação do tronco encefálico encontra-se provavelmente re-

duzida aos níveis próprios da penumbra isquêmica, sabendo-se que a hipercap-

nia e a hipotensão resultantes do teste são capazes de reduzir ainda mais a pres-

são de perfusão do território isquêmico, levando à necrose do tecido nervoso ?   

 

 

3.29.2 -     Atribuir-se a esses pacientes o estado de irreversibilidade da lesão do 

tronco encefálico através de testes que avaliam  apenas  as funções  dependen-

tes  da atividade  sináptica  ( morte encefálica segundo os critérios do CFM ),  

quando o fluxo sangüíneo encontra-se de fato entre os limites da penumbra is-

quêmica,  não implica em negar-se-lhes o recurso terapêutico não convencional   

( no caso, o uso de agentes trombolíticos ) ? 

 

 

3.30 -     Como entender-se o teste da apnéia como demonstrativo da lesão irre-

versível do tronco encefálico, sabendo-se que em pacientes que não respondem 

ao teste pode-se evidenciar potenciais evocados somato-sensoriais  [ Wagner W, 

Ungersböck K,  Perneczky A  ( 1993 )  Preserved  cortical somatosensory  evoked  
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potentials  in apnoeic  coma  with loss  of  brain-stem  reflexes:  case report.  J 

Neurol  240:243-246 ] ? 

 

 

3.31 -    Como entender-se a aceitação do diagnóstico de morte encefálica em 

pacientes que permanecem em temperatura corporal normal, sendo o controle 

da temperatura uma função necessariamente desempenhada pelo próprio encé-

falo ? 

 

 

3.32 -    É certo que pacientes incidentalmente hipotérmicos apesar de que apre-

sentando quadro clínico compatível com a morte encefálica   ( segundo a forma 

como ele é definido pelo CFM )   podem recuperar-se   ( fato que levou o CFM a 

considerar a hipotermia como critério de exclusão do diagnóstico ) ? 

 

 

3.33 -     Em caso de resposta afirmativa à pergunta 31,  como se pode excluir a 

possibilidade de que a razão da recuperação desses pacientes possa dever-se em 

realidade aos conhecidos   [ Schwab S, Spranger M, Aschoff A, Steiner T, Hacke W 

(1997)   Brain  temperature  monitoring  and  modulation  in  patients  with  seve-

re  MCA  infarction    Neurology  48:762-767 ]  efeitos benéficos da hipotermia 

sobre o edema cerebral e a hipertensão intracraniana, e não à simples reprodu-

ção daquele quadro clínico pela hipotermia ? 
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3.34 -     É correto esperar-se que os pacientes sob risco de desenvolverem morte 

encefálica tenham acesso aos mais efetivos recursos terapêuticos antes de se-

rem submetidos aos riscos inerentes ao teste da apnéia,  para serem designados 

como doadores de órgãos ? 

 

 

3.35 -     Em caso de resposta afirmativa à pergunta 33,  e considerando-se que a 

hipotermia moderada foi  evidenciada          [ Schwab S,  Spranger M, Aschoff A, 

Steiner T,  Hacke W          ( 1997 );   Brain  temperature monitoring  and modula-

tion in  patients  with  severe  MCA  infarction. Neurology  48:762-767 ]   como o 

único recurso terapêutico capaz de reduzir eficazmente o edema cerebral  ( fator 

determinante da hipertensão intracraniana que leva ao diagnóstico de morte en-

cefálica em grande número de casos ),  além de promover rápido alívio da pró-

pria hipertensão intracraniana  ( mesma citação ), constituindo-se no mais efeti-

vo protetor do tecido nervoso até hoje conhecido    [ Buchan A  ( 1992 )   Advan-

ces  in  cerebral  ischemia:  experimental  approaches.   Neurol. Clin. 10:49-61;   

Colbourne F,  Sutherland G,  Corbett D   ( 1997 )   Postischemic hypothermia.   A 

critical appraisal with  implications  for  clinical  treatment.    Mol  Neurobiol  

14:171-201 ],  como se justifica que a hipotermia seja apenas indicada pelo CFM 

em sua Resolução 1.480 como critério de exclusão diagnóstica da morte encefá-

lica,  não  se  exigindo  ( por razões éticas e legais que o próprio CFM deve pre-

servar )  que os hospitais participantes do sistema nacional de captação de ór-

gãos encontrem-se preparados para oferecer aos pacientes tal recurso ? 
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3.36 -     Como avaliar-se sob o ponto de vista ético e constitucional  ( CF, Direitos 

e Garantias Individuais, direito fundamental à vida )  a implantação de um siste-

ma nacional de captação de órgãos,  em que a maioria dos hospitais públicos 

participantes não oferece um número de leitos para tratamento intensivo sufici-

ente para atender a demanda provocada pelo número de pacientes que a eles 

acorrem com lesões encefálicas graves, os quais, em decorrência desse fato, evo-

luem para a morte encefálica, ao permanecerem por longo tempo em macas, 

nos corredores do pronto-socorro desses hospitais, sem receberem sequer o tra-

tamento tradicionalmente preconizado ?   

 

 

3.36.1 -    Considerando-se que o dinheiro dispendido na captação de órgãos tem 

origem na mesma fonte  ( recursos públicos para a área de saúde ),  que deveria 

prover o número de leitos de UTI necessário para a demanda da população, justi-

fica-se tal implantação sob o ponto de vista ético e constitucional ( direito fun-

damental à vida ) ?   

 

 

3.36.2 -    Tal implantação não tem como conseqüência óbvia o  consumo dos re-

cursos que deveriam ser dispendidos no atendimento à demanda por tratamen-

to intensivo de pacientes neurológicos graves ?   



 

Página 72 de 77 
 
 

Celso Galli Coimbra    OABRS   11352                                                             
cgcoimbra@gmail.com 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 72 

 

 

3.36.3 -     Ao provocar-se tal consumo de recursos, não se provoca, indiretamen-

te,  maior número de óbitos por morte encefálica,  elevando-se a oferta de ór-

gãos para doação ? 

 

 

3.37 -    Considerando-se a realidade descrita na pergunta 35,  como se justifica, 

sob o ponto de vista da ética médica e constitucional  ( direito fundamental à vi-

da ), a existência, a título de incentivo para viabilização da captação de órgãos, 

de portaria nacional que determina o pagamento de mais altas somas pela diária 

em leito de UTI ocupado por paciente com morte encefálica, na espera dos resul-

tados de exames que o qualifiquem como doador, do que aquelas a serem pagas 

para o tratamento de pacientes comuns ?   

 

 

3.37.1 -    Não se acentua,  através desse mecanismo,  a distorção ética e o des-

respeito a preceito constitucional descrito na pergunta 33 ? 

 

 

3.38 -     Considerando-se que a angiografia cerebral pode não evidenciar qual-

quer imagem vascular intracraniana em pacientes que sustentam a função secre-



 

Página 73 de 77 
 
 

Celso Galli Coimbra    OABRS   11352                                                             
cgcoimbra@gmail.com 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 73 

tora hipotalâmica e hipofisária  [ Schrader H,  Krogness K,  Aakvaag A,  Sortland 

O,  Purvis K  ( 1980 )   Changes  of  pituitary  hormones  in  brain  death.    Acta 

Neurochir   52:239-248 ]   para a corrente sangüínea, além de sustentarem a 

temperatura corporal em níveis normais, como pode  ser  esse exame  ( ou ou-

tros testes ainda menos confiáveis, também destinados a medir a circulação en-

cefálica )  indicado pelo CFM, em sua Resolução 1.480,  como confirmatório da 

morte encefálica ? 

 

 

3.39 -    Considerando-se que a observação do comportamento de determinadas 

variáveis  ( no caso, a sustentação do coma aperceptivo com ausência de ativida-

de motora supra-espinal e apnéia)  ao longo de determinado período, com o ob-

jetivo de inferir-se quanto a seu comportamento futuro, corresponde à elabora-

ção de um prognóstico,  conforme tem sido enfática e reiteradamente acusado 

na literatura relativa à morte encefálica    [ Giacomini M   ( 1997 )   A  change  of  

heart  and  a  change  of  mind ?   Technology  and  the  redefinition  of  death  in  

1968.    Soc Sci Med.  44:1465-1482;   Green MB,  Wikler D      ( 1980 )  Brain  

death  and  clinical  identity.  Philosophy and  Public  Affairs  9:105-133;   

Shewmon DA   ( 1987 )  The  probability  of  inevitability: the  inherent  impossi-

bility  of  validating  criteria  for  brain  death  or  'irreversibility'  through  clinical  

studies.    Stat Med  6:535-553;  Truog RD  ( 1997 )   Is  it  time  to  abandon  brain  

death?  Hastings Center Report.  27:29-37 ],    como justifica-se a recomendação 

pelo CFM, em sua Resolução 1.480 quanto à aplicação da mesma abordagem 

técnica para o diagnóstico de morte encefálica ?   
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3.39.1 -     Confundir-se  diagnóstico de morte com prognóstico de morte não 

equivale a chamar de morto um paciente que está, de fato, morrendo    [ Truog 

RD  ( 1997 )    Is  it  time  to  abandon  brain  death ?   Hastings  Center  Report.  

27:29-37 ],  e que portanto eventualmente pode ser salvo pela instituição de no-

vas e mais efetivas medidas terapêuticas, como a hipotermia ?   

 

 

3.39.2 -    Nesse caso, como podem ser preservadas as questões éticas  ( das 

quais o CFM deve ser o guardião )  e constitucionais  ( direito fundamental à vida 

)  envolvidas nessa situação, considerando-se que a principal,  senão a única uti-

lidade do diagnóstico de morte encefálica   [ Truog RD  ( 1997 )   Is it time to a-

bandon brain death?   Hastings Center Report. 27:29 - 37]   é a obtenção de ór-

gãos transplantáveis ? 

 

 

3.40 -     Como casos  falso – positivos  de morte  encefálica  não podem ser ex-

cluídos através da abordagem prognóstica     [ Shewmon DA  ( 1987 )   The pro-

bability  of  inevitability: the   inherent  impossibility  of  validating  criteria for  

brain death or   ' irreversibility '  through clinical  studies.  Stat Med  6:535-553 ],   

como justifica-se a adoção desses métodos pelo CFM para a caracterização do 

doador de órgãos ? 

 

 

 

4.   OS INVESTIMENTOS NO SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA 
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O Governo Federal criou um sistema de saúde pública direcionado para o 

gasto sem resultados para os seus destinatários, na medida em que não priorizou 

o atendimento preventivo à saúde.   

 

 

Promove onerosos transplantes, mas não promove a prevenção aos 

transplantes que certamente evitaria 80% dos mesmos. 

 

 

Investe fortunas em propaganda transplantista e na promoção de uma  

doação  de órgãos que não tem mais como sustentar-se com base nos critérios 

declaratórios em uso temerário, e já ultrapassaram o  momento gerador de res-

ponsabilidades legais muito sérias. 

 

 

A possibilidade concreta de responsabilidade oficial começa a delinear-se 

na medida em que se constata o FATO de que 80% dos 25.000 pacientes em fila 

de espera por órgãos, NUNCA precisariam ter chegado nesta situação se fosse 

gasto uma insignificância  na prevenção ao transplante. 

 

Transplanta-se porque é o atendimento mais oneroso. 

 

Não se faz prevenção ao atendimento mais oneroso porque ela é de custo 

insignificante e de eficiência máxima. 

 

Todo um sistema mercantilista tem que lucrar com a saúde pública, co-

meçando pela indústria farmacêutica. 
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Onde a explicação aos pacientes para a indução ao erro que lhes custará a 

vida, tanto a da maioria dos doadores como a quase totalidade dos receptores, 

diante do fato escondido de que a recepção de um órgão não lhes dá mais do 

que curta sobrevida,  para investimentos oficiais dessa ordem na promoção de 

transplantes  DESNECESSÁRIOS  ?  

 

 

A lei não autorizou o estímulo à realização de transplantes desnecessá-

rios.   

 

Há tal estímulo se não há prevenção. 

 

O que diriam os 80% dos pacientes dessa fila de 25.000 se soubessem que 

não precisariam estar ali,  esperando a antecipação da morte de outros brasilei-

ros  ( que temporariamente silenciosos não podem apelar para a caridade e atos 

de amor de alguém, antes que lhes provoquem a morte ), para viverem mais 5 

ou 8 anos como uma versão soropositiva dependente de remédios caros e im-

portados, SE o sistema de saúde pública promovesse igualmente orientação pre-

ventiva à hipertensão, principal causa de destruição renal no Brasil ? 

 

 

 

 

 

5.    REQUERIMENTOS 
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 5.1 -   A intimação do Conselho Regional de Medicina, na Av. Princesa Isabel, 

921 - Bairro Santana, nesta Capital, na pessoa de seu Presidente, e a do CFM pelo 

mesmo Órgão devido à prevenção  de responsabilidades ser oposta à subordina-

ção diagnóstica da Resolução 1.480/97 do Órgão Federal, nos termos objeto de 

análise e quesitos apresentados nesta peça. 

 

 

 5.2. -    A intimação da presente Interpelação à Procuradoria Geral da Repúbli-

ca de Porto Alegre com o apelo dos Interpelantes para que exija as respostas aos 

quesitos apresentados para o Conselho Federal de Medicina nos autos da mes-

ma. 

 

 

 5.3 -    A intimação da União Federal. 

 

 

 5.4 -   A devolução aos Interpelantes do presente protesto; 

 

 

 5.5 -    Estipulam para a Causa o valor de R$ 1.000,00 

 

Pedem deferimento. 

 

Porto Alegre,  26 de junho de 2000. 

 

Celso Galli Coimbra 

OAB/RS  11352 

 


