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Brasília, 10 de dezembro de 2003. 

Senhor Procurador, 

Em resposta ao Oficio SOS/PR/ RS N" 6569, protocolizado neste Conselho Federal de 

Medicina sob o n0. 5893/2203, no qual são requisitadas informações acerca do. parâmetros 

utilizados para a constatação de morte encefálica fixados pela resolução CFM n° 148011997, 

encaminhamos a. respostas aos quesitos formulado. por V.Exa. elaboradas pala Academia 

Brasileira de Neurologia. ' 

DRADE 

Ao Exmo. Sr. 

Procurador da República  

DR. LUIZ CARLOS WEBER  

Procuradoria da República no Rio Grande do Sul, 

Praça Rui Barbosa 57  

Porto Alegre - RS 

CEP 90030-100 

I1: SGAS 915 Lote 72 

, CEP: 70390-150 Brasília  DF 

Fone: (0xx61) 445-5900 

 Fax.: (Oxx61) 346-02.31 
 , ___ ,(- ....... l: ........ 1.. 
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ACADEMIA BRASILEIRA DE NEUROLOGIA 
Departamento de Neurologia da Associação Médica Brasileira Filiada à World 

Fedcration of Neurology 

 
Secretaria-Tesouraria Geral  

R. Capitão Cavalcanti, 3Z1- 04017-000 - São Paulo - SP Telefone e Fax: 

(011) 5084-9463 ou 5083-3876 E-mail: abneuro@terra.com.br Home-Page: 

http://www.abneuro.org C.G.C.43.185.230/0001-85 
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PROTOCOLO 
 

 
 

São Paulo, 10 de dezembro de 2003. 

 
At.: EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE 

    Presidente do Conselho Federal de Medicina 

 

Ref.: Morte Encefálica. 

 

Referente ao processo OF/SOS/PR/RS N° 6569, proveniente do Ministério Público 

Federal - Procuradoria da República no Rio Grande do Sul - protocolado neste 

Conselho Federal sob o n° 5892/2003, onde se busca explicações sobre parâmetros 

para a constatação de morte encefálica estamos enviando as respostas dos quesitos 

formulados. 

 

Estas respostas foram realizadas pela diretoria executiva da Academia Brasileira de 

Neurologia, baseadas em estudo criterioso de uma Comissão Científica desta 

Academia, para este fim, constituída pelos Drs.: Carlos Eduardo Soares Silvado, 

César Noronha Raffin, Erika Cristina Sá de Camargo, Getúlio Daré Rabello, Ivanilson 

Alves de Oliveira, Jaime Olavo Marquez, Jamary Oliveira Filho, Sérgio Roberto 

Haussen e Viviane Flumignan Zétola. 

 

 

 

Atenciosamente, 

Prof. Dr. LUIZ ALBERTO BACHESCHI 

Presidente da ABN 

 

Prof. Dr. ACARY SOUZA BULLE OLIVEIRA 

Secretário Geral da ABN 
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REPOSTAS AOS QUESITOS - MORTE ENCEFÁUCA 

 

1. 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) Greenfield's Neuropathology. Arnold, Londres], enquanto o 

suprimento sanguíneo oferecido ao tecido nervoso permanece em níveis 

apenas parcialmente reduzidos [Fischer M (1997 Dharacterizing the 

target of acute stroke therapy Stroki, 28: 866-872]? 

 

SIM. A interrupção parcial do fluxo sangüíneo cerebral em determinados níveis 

pode provocar o surgimento de déficits neurológicos, os quais podem ser revertidos 

completa ou parcialmente, desde que o fluxo sangüíneo cerebral seja restaurado. 

Contudo este não é o único determinante. A duração da isquemia também 

desempenha um papel fundamental. Num cérebro com temperatura normal, existe 

um consumo de 500-S00ml de oxigênio por minuto e de 75 -100 mg de glicose por 

minuto. Para que este aporte energético seja mantido é necessária a chegada de 

1000ml de sangue por minuto. De um modo mais específico, o cérebro trabalha com 

um fluxo sangüíneo cerebral (FSC) entre 30 e 50 ml/100g de tecido cerebral/minuto. 

Abaixo de 30 ml/100g/min a função cerebral fica comprometida. Com 20mV100glmin 

ocorre o desaparecimento da atividade elétrica cerebral e níveis inferiores a 

10ml/1000g/min promovem dano cerebral irreversível (Hachinski - citado por. 

Galiardi,RJ. Doenças Cerebrovasculares: condutas, Vol.1, Geográfica Editora, São 

Paulo, 1999, pág. 34-38). 

A isquemia cerebral é causada pela redução do fluxo sangüíneo que pode durar de 

vários segundos a vários minutos. Em estudo experimental com coelhos, 

demonstrou-se que a isquemia cerebral acima de 15 min promove lesão irreversível 

em mais de 95% da área cerebral e que mesmo após o restabelecimento do fluxo 

sangüíneo, o tecido cerebral não é reperfundido. Este fenômeno é denominado não 

refluxo e decorre de mudança da parede dos vasos capilares cerebrais durante a 

isquemia, levando ao seu estreitamento, impedindo o restabelecimento da circulação 

tecidual, mesmo que a pressão de perfusão cerebral tenha sido restabelecida (Ames 

AD, Wright RL, Kowada M, Thurston JM, Majno G. Cerebral ischemia 11. The no-

reflow fenomenon. Am J PathoI1968; 52: 437-53). 

Os sintomas neurológicos conseqüentes à isquemia cerebral se manifestam 

dentro de 10 s por causa da falta de glicose e da rápida falha no fornecimento de 

energia. Quando o fluxo sangüíneo é rapidamente restaurado o tecido cerebral pode 

se recuperar completamente, e os sintomas do paciente são apenas transitórios: diz-

se então que ocorreu um ataque isquêmico transitório (AIT). Tipicamente os sinais e 

sintomas neurológicos de AIT duram entre 5 a 10min, mas por definição, menos de 

24h. Se a interrupção do fluxo durar mais que este período, resultará infarto ou 

morte do tecido cerebral. Assim, o acidente vascular cerebral (AVC) é caracterizado 

quando os sinais e sintomas neurológicos duram mais que 24h. Quanto aos 

mecanismos e extensão da isquemia, ela pode ser generalizada ( conseqüente à 

redução global do fluxo sangüíneo cerebral devido a hipotensão sistêmica), ou focal 

(devido à oclusão dos vasos cerebrais) (Smith WS, Hauser SL, Easton JD in: 

Harrison's Principies of Intemal Medicine- 15th ed., 2001 ). 

Quando um déficit isquêmico focal persiste por mais de 24h e se resolve em 

menos de 3 semanas, o episódio é considerado um AVC isquêmico minor(de pequena 

extensão) e passa a ser denominado déficit isquêmico neurológico reversível (RIND) 

e não mais ataque isquêmico transitório. Déficits que persistam mais de 3 semanas 

são chamados infartos cerebrais (infarto isquêmico) (Wiebers, DO. Handbook of 

Stroke. Lippincott-Raven, 1997). 
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2. É correto a seguinte afirmação (se a resposta for negativa, solicita-se 

fundamentá-la)? Sendo o fluxo sangüíneo uma variável fisiológica de 

natureza contínua, é impossível 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 preservação da vitalidade neural sem 

que, previamente, níveis mais altos, que sejam apenas insuficientes para 

sustentação das funções neurais especializadas (consciência e reflexos 

cefálicos) sejam oferta dos ao encéfalo [Coimbra, C (1999) implications of 

ischemic penumbra for the diagnosis of brain death Brazilian J Med Biol 

Res 32 (12): 1479-1487]? 

 

NÃO. Estudo experimental em macacos demonstra que o aumento progressivo da 

pressão intracraniana. acima da pressão arterial média das artérias cerebrais, leva à 

compressão extrínseca das artérias e veias intracranianas. impedindo que o fluxo 

sangüíneo cerebral chegue ao cérebro (Hedges TR. Weinstein JO. Cerebrovascular 

responses to increased intracranial pressure. J Neurosurg 21: 292-297). Lindegaard e 

colaboradores aplicam esses conceitos ao homem e introduzem o termo cérebro tampo 

nado, que nada mais é do que o estado de parada circulatória cerebral causada pelo 

aumento da pressão intracraniana, com circulação sistêmica preservada (Lindegaard 

KF, Grip A, Nordnes H. Precerebral heamodynamics in brain tamponade. Part I: Clinical 

studies on blood flow velocity. Neurochirurgia 23:133-143) Ainda, no sentido de 

reforçar estes conceitos, Alvarez e colaboradores relatam um paciente com falha óssea 

craniana esquerda devido a traurnatismo cranioencefálico e hipertensão intracraniana, 

com diagnóstico clínico e eletroencefalográfico de morte cerebral, cuja angiografia 

cerebral evidenciou oclusão da artéria carótida intema direita e presença de fluxo lento 

nas artérias cerebrais do lado esquerdo. Trata-se do primeiro e único caso da literatura 

médica em que a angiografia cerebral foi falso-negativa para o diagnóstico de morte 

cerebral. A explicação para o fato é a teoria da assimetria de pressões proposta por 

Cushing. Segundo ele, a pressão intracraniana é compartimentalizada dentro da 

cavidade craniana. Assim. a falha óssea provocaria uma assimetria de pressões entre 

os dois lados do crânio - sendo menor à esquerda- de modo a exercer uma menor 

compressão sobre as artérias deste lado, permitindo o enchimento dos vasos. Apesar 

deste achado, o diagnóstico de morte cerebral se manteve. uma vez que a hipertensão 

intracraniana provocou isquemia cerebral generalizada associada ao fenômeno de não 

refluxo. Sendo assim, mesmo restabelecendo a circulação cerebral não se conseguiria 

restaurar a viabilidade do tecido cerebral (Alvarez LA, Lipton RB, Hirshfield A, Salamon 

O, Lantos G. Brain death determination by angiography in the setting of skull defect 

Arch Neurol 1988; 45: 225227). 

 

3. Se não é correta a assertiva apresentada no quesito anterior "2", como 

esse Conselho interpreta os dados obtidos através de três estudos [Hoyer 

S & Wawersik J (1968), untersuchungen der Himdurchblutung und des 

Himstoffwechsels bein Decerebrationssyndrom Langenbecks Arch Chir, 

322: 602-605; Bes A, Arbus L, Lazorthes V, Delpla M & Escande M (1969). 

Hemodynamic and metabolic studies of coma depassé. Research on 

biological criteria for cerebral death. Intemational CBF symposium, 

Mauence; Shait MN, Beller J, Feinsod M, Draphkin AJ & Cote v S (1970) The 

blood flow and oxygen consumption of the dying brain. Neurology, 20: 

7409-748], que identificaram um fluxo sangüineo encefálico apenas 

parcialmente reduzido (até níveis insuficientes para, por si mesmos, 

determinarem a irreversibilidade da lesão encefálica) em 6 dentre 10 

pacientes com arreflexia cefálica, desde que não submetidos ao teste da 

apnéia? 
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Esta questão não tem relação com sua antecedente uma vez que se comparam métodos 

diferentes. No item 2, o método utilizado é a angiografia' digital cerebral, a qual é o padrão 

ouro para o diagnóstico de morte cerebral, cujos sinais são a chegada do meio de contraste 

somente até a base do crânio ou segmentos horizontais dos vasos constituintes do polígono 

de Willis, com fluxo residual lento nos seios venosos cerebrais (Vlahovich B. Frerebeau p. 

Kuhner A. et al. Les angiographies sous pression dans la mort du cerveau avec arrêt 

circulatoires encépfalique. Neuro-Chir, 1971 17: 81-96) (Gros C. Les critères circulatoires de 

la mort du ceveau (à l'exclusion dês problemes cliniques et électro-encéphalographiques. 

Neuro-Chir, 1972 18:9-48). No item 3 o método usado é a angiografia com radionuclídeo 

(AR), a qual. classicamente, tem menor sensibilidade e especificidade que a angiografia 

digital cerebral no diagnóstico de morte cerebral. Goodman e colaboradores estudaram 

retrospectivamente 204 casos consecutivos de pacientes com suspeita clínica de morte 

cerebral (através da verificação de coma irreversível, ausência dos reflexos do tronco 

cerebral e do teste de apnéia) submetidos à angiografia por radionuclídeo , confirmando-se 

a morte cerebral em todos os casos mediante essa técnica (Goodman JM, Heck LL, Moore 

BD. Confirmation of brain death with portable isotope angiography: a review of 2004 

consecutive cases. Neurosurgery 1985; 16:492-497). Segundo Flowers e colaboradores. a 

angiografia por radionuclídeos tem sido utilizada há mais de 25 anos como teste 

confirmatório de morte cerebral. Estudaram retrospectivamente 219 casos consecutivos de 

suspeita de morte cerebral submetidos à angiografia por radionuclídeos e confirmados com 

angiografia digital cerebral. Em 10 pacientes não havia ainda o diagnóstico clínico de morte 

cerebral. contudo a AR demonstrou ausência de fluxo cerebral ou fluxo reduzido. Após a 

repetição do estudo. confirmou-se a parada circulatória. Em 5 pacientes houve o diagnóstico 

de morte cerebral a AR apresentou falha técnica, mas com a repetição do exame, 

confirmou-se a ausência de fluxo sangüíneo cerebral. O que está por trás dessas falhas é 

que a AR apresenta baixa resolução espacial, dificultando a visualização da circulação 

cerebral posterior. A presença de fluxo lento residual é devida à pequena atividade de fluxo 

nos seios venosos cerebrais. o que gera erros de interpretação (Lowers WM, Patel BR. 

Radionuclide angiography as a confirmatory teste for brain death: a review of 229 

studies in 219 pacients. South MJ 90:11,1091-1096) 

 

4. Pode o CFM, definitivamente, excluir a possibilidade de que uma certa 

(talvez larga) fração dos pacientes submetidos aos testes para constatação 

da morte encefálica (exame clínico, incluindo-se o teste da apnéia, e o 

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

células neuronais irreversivelmente estabelecida, mesmo não havendo os 

citados testes detectado qualquer sinal de atividade sináptica ao longo do 

período de observação proposto? 

 

SIM. Os métodos empregados excluem qualquer possibilidade de falha diagnóstica 

de morte encefálica. 

 

5. Em caso de resposta afirmativa à pergunta anterior, quais as bases 

científicas sobre as quais se apóia o CFM para sustentá-la? 
 

Segundo o subcomitê da Academia Americana de Neurologia a morte cerebral é 

definida como a perda irreversível das funções cerebrais incluindo o tronco cerebral. O 

diagnóstico de morte cerebral é clínico e se baseia na evidência de neuroimagem de 

uma lesão aguda e grave do sistema nervoso central, compatível com o diagnóstico 

clínico de 
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morte cerebral; sendo necessária a exclusão de situações outras que possam confundir 

o diagnóstico. Ex.: drogas ilícitas, anestésicos, intoxicação, bloqueadores 

neuromusculares, envenenamento, hipotermia (temp. central < 32°C). hipotensão 

arterial sistêmica, desequilíbrio hidroeletrolítico, ácido-básico trauma facial grave, 

anormalidades pupilares pré-existentes, apneia do sono ou doença pulmonar grave com 

retenção crônica de C02. Os sinais clínicos cardinais são 3: 1) verificação do estado de 

coma, 2) ausência de reflexos de tronco e 3) teste de apnéia. A Academia orienta que a 

utilização de testes laboratoriais não é obrigatória, sendo indicados apenas nos casos 

em que os componentes específicos dos testes clínicos não possam ser aplicados ou 

avaliados; ou naqueles pacientes com lesão cerebral catastrófica que ainda não 

preencheram os critérios clínicos de morte cerebral. Os testes laboratoriais 

compreendem: Angiografia convencional, eletroencefalografia, ultra-sonografia através 

de Doppler transcraniano, angiografia por radionuclídeos e potenciais evocados somato-

sensitivos. A angiografia convencional do cérebro é o teste laboratorial que possui maior 

sensibilidade para o diagnóstico de morte cerebral. Os principais sinais são o não 

enchimento dos vasos cervicais no nível da bifurcação carotídea ou polígono de Willis. A 

circulação da artéria carótida externa é normal e o enchimento do seio sagital superior 

pode ser retardado ( The Quality Standars Subcommitee of The American Academy of 

Neurology. Neurology 1995; 45:1012-1014. Practice parameters for determining brain 

death in adults). Alguns poucos países como a Noruega exigem a angiografia cerebral 

para o diagnóstico de morte encefálica, naqueles casos em que o pacientes 

obrigatoriamente estão em uso de barbitúrico ou outros anestésicos para "proteção 

cerebral" ou redução da hipertensão 

intracraniana, pois esta situação toma o diagnóstico de cérebro tamponado mais difícil 

com base apenas no exame clínico e registro encefalográfico (Neuroradiology 1985; 27: 

155-157). 

 

6. É correto afirmar que o teste da apnéia encontra-se associado à ocorrência 

de hipotensão severa a despeito de todas as medidas preconizadas para a 

prevenção de hipóxia - [Jeret JS, Benjamin JI (1994) Risk of hypotension 

during apnea testing Arch Neurol 51: 595-599], a qual, segundo o que tem 

sido proposto como regra fundamental do tratamento de vitimas de 

traumatismo craniano severo deve ser vigorosamente evitada e tratada 

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

successful severe head injury management The Joumal of Trauma: Injury, 

Infection and Critical Care 42: 84-59]? 

 

NÃO. A apnéia oxigenada não se associa à hipotensão se os cuidados necessários 

para a sua realização forem efetuados. Quanto à relação entre hipotensão e prognóstico 

no traumatismo craniano, é correta, porém trata-se de situação completamente distinta 

da morte encefálica. 

A utilização de estudos científicos sem nenhuma correlação entre si, com diferentes 

objetivos, deve ser evitada sob pena de cometermos erros grosseiros de natureza 

técnica. Análises científicas baseando-se nessas observações podem induzir a erros de 

avaliação. O nexo de causalidade é fundamental para dar guarida a essas observações. 

O trabalho de Jeret JS e Benjamin JL (Arch Neurol 1994; 51:595-99) teve como 

objetivo a avaliação do teste de apnéia oxigenada e os cuidados que devem ser tomados 

durante sua realização. O próprio autor afirma expressamente que, em paciente em que 

ocorreu hipotensão durante o procedimento, o diagnóstico de morte encefálica não pôde 

ser definido, sendo repetido o teste no dia seguinte, o qual transcorreu sem problemas e 

permitindo a declaração de morte encefálica. Portanto, o próprio trabalho citado define a 

obrigatoriedade do teste para a definição de tão importante situação. Nesse mesmo 

trabalho, nos casos em que ocorreu hipotensão, o autor repetiu o teste. De forma que a 
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maior parte dos testes foram completados, permitindo a definição de morte encefálica, 

alguns deles com medidas farmacológicas adicionais para evitar a hipotensão. O próprio 

autor discute que a técnica usada em sua instituição (com obrigatoriedade de apnéia 

por 10 minutos, Independentemente dos dados obtidos pelos estudos sangüineos 

avaliando níveis de oxigênio e gás carbônico) poderia facilitar o desenvolvimento de 

hipotensão em alguns pacientes, a qual não ocorreu no procedimento feito em outras 

instituições (Milhaud A, Riboulot M. Gayet H. Ann N Y Acad Sci 1978; 315:241-51 e 

Belsh JM, Blatt R. Schiffman PL, Arch Intern Med 1986; 146:2385-8). 

No trabalho de Chesnut RM, em que é feita análise dos efeitos da hipotensão sobre 

o traumatismo de crânio. foram analisados pacientes que sofreram traumatismo 

craniano e o autor observa que a hipotensão pré ou pós-intemação hospitalar pode ter 

conseqüências deletérias. O estudo teve por objetivo avaliar se a hipotensão piorava o 

prognóstico do paciente com trauma e não se a hipotensão pioraria pacientes em morte 

encefálica. Esse mesmo autor, em outro trabalho (Chesnut RM. Gautille T, Blunt BA. 

Klauber MR, Marshall LF, J Trauma: Injury, infection and critica I care 1998; 44(6): 

958-63). cita que 1030 pacientes foram avaliados devido ao traumatismo craniano, 

para avaliar episódios de hipotensão. Desses, 284 pacientes estavam em morte 

encefálica na admissão e não foram avaliados. Portanto o autor considera a morte 

encefálica situação de prognóstico definitivo. e não utiliza os dados desses 284 

pacientes para suas conclusões. Ela é feita sobre os 746 restantes, dos quais apenas 

717 são utilizados. por falta de informações em 29 pacientes. 

Nos trabalhos do consenso da Academia Americana de Neurologia a respeito de 

parâmetros para avaliação de Morte Encefálica, publicados em 1995, discutem-se as 

complicações hemodinâmicas advindas da prova de apnéia (Wijdicks EF. Determining 

brain death in adults. Neurology 1995;45:1003-1011). As considerações elaboradas 

neste relatório são as seguintes: pode haver a ocorrência de arritmias cardíacas em 

pacientes com morte encefálica submetidos ao teste da apnéia. sendo as mais comuns 

as contrações ventriculares prematuras e taquicardia ventricular. No entanto, no 

referido documento, o autor ressalta que tais complicações ocorrem em pacientes que 

são inadequadamente preparados para a prova da apnéia. sendo efeitos colaterais de 

hipercarbia grave, acidose respiratória e hipoxemia. 

Hipotensão grave (considerada mudança de PA superior a 15%) foi relatada em 

pacientes submetidos à prova de apnéia mesmo adequadamente oxigenados antes do 

teste. porém isso ocorreu em pacientes que tinham valores de PaC02 elevadas (em 

média. de 90 mmHg) devido a acidose. Ebata e colaboradores (Ebata T, Watanabe Y, 

Amaha K, Hosaka Y, Takagi S. Hemodynamic changes during the apnoea test for 

diagnosis of brain death. Can J Anaesth 1991;38:436-440) estudaram complicações 

hemodinâmicas em nove pacientes com morte encefálica submetidos à prova de 

apnéia. Os autores observaram que, ao se manter adequada oxigenação durante a 

prova da apnéia e mantendo-se o PaC02 entre 60 e 80 mmHg, não houve mudanças 

hemodinâmicas nos pacientes. cujo débito cardíaco aumentou durante a prova e que foi 

acompanhado de elevações de concentrações de norepinefrina plasmática. 

Goudreau e colaboradores estudaram as complicações advindas da prova da apnéia 

nos EUA (Goudreau JL, Wijdicks EF, Emery S. Complications during apnea testing in the 

determination of brain death: predisposing factors. Neurology 2000;55:10451048). 

Foram realizadas 145 provas de apnéia em 121 pacientes com diagnóstico clínico de 

morte encefálica na Mayo Clinic (Rochester, MN). Hipotensão ocorreu em 24% dos 

testes (não houve diferenças estatisticamente significativas da PA antes e depois da 

prova). com quedas maiores de PA nas provas que tiveram complicações. Houve 

arritmias em menos de 1 % dos pacientes submetidos à prova. Os fatores relacionados 

com complicações da prova (presentes em 26% dos testes realizados) foram: pré--

oxiaenacão inadequada. distúrbios hidroeletrolíticos, distúrbios ácido-base e distúrbios 
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natrêmicos. Só houve complicações da prova de apnéia em 15% de pacientes que 

estavam corretamente preparados para a prova. 

Parte dos dados do relatório de Wijdicks se baseiam nas informações do estudo 

de Jeret e Benjamin (citado no enunciado da questão 6 deste documento). No estudo 

de Jeret e Benjamin (Jeret JS, Benjamin JL. Risk of hypotension during apnea 

testing. Arch Neurol 1994;51 :595-599), houve a constatação de hipotensão 

significativa em 39% dos pacientes: hipotensão grave ocorreu em 1/3 dos pacientes 

que apresentaram hipercarbia grave e acidose importante sem a ocorrência de 

hipoxemia. Além disso, os pacientes que sofreram quedas significativas da PA 

apresentavam temperatura corpórea inicial menor, tinham níveis iniciais de PC02 

maiores e foram menos freqüentemente medicados com drogas vasoativas antes do 

teste da apnéia. Os próprios autores mostraram que medidas foram tomadas para a 

correção da hipotensão nos pacientes que a sofreram, como elevação da infusão de 

drogas vasoativas, ou que algumas das provas foram interrompidas, como é 

recomendado na literatura. Não há dados, pelo presente trabalho, que comprovem 

que os pacientes submetidos à prova da apnéia e que sofreram hipotensão tiveram 

alguma piora da sua condição clínica e, mais importante ainda. mesmo com 

hipotensão nestes pacientes, a Pa02 foi adequadamente mantida mesmo após 10 

minutos de apnéia nos pacientes testados. Os autores concluem não que a prova não 

deva ser realizada, mas sim que os pacientes a ela submetidos devam ser 

rigorosamente monitorizados durante a prova da apnéia. Outra importante conclusão 

é de que níveis muito elevados de PaC02 e acidose grave estão relacionados com a 

instabilidade hemodinâmica observada na prova. 

 

7. Nesse sentido, considerando-se as evidências experimentais que apontam 

para colapso irreversível da circulação intracraniana induzido por 

hipotensão transitória quando esta ocorre após trauma craniano severo 

[Lewelt W, Jenkins L, Miller JD (1980) Autoregulation of cerebral blood 

flow after experimental fluid percussion injury of the brain J Neurosurg 

53: 500-511]. com 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 preconizadas para a prevenção de 

hipóxia 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 [Jeret JS, Benjamin 

JL (1994) Risk of hypotension during apnea testing Arch Neurol 51: 595-

599]? 

 

Uma vez estabelecida a morte encefálica, nenhuma lesão adicional ocorre, pois o 

encéfalo está inviável. Essa situação é irreversível e é sinônimo de morte, 

independente do critério que viermos a estabelecer. 

No trabalho de Lewelt, Jenkins e Miller (Lewelt W. Jenkins L, Miller JD. 

Autoregulation of cerebral blood flow after experimental fluid percussion injury of the 

brain. J Neurosurg 1980;53:500-511) realizaram-se estudos experimentais em 24 

gatos, em que se provoca trauma craniano e se avalia as conseqüências de uma 

série de procedimentos no prognóstico. Nenhum dos gatos tem morte encefálica. 

Observou-se redução significativa do fluxo sangüíneo cerebral quando houvesse 

redução da pressão de perfusão cerebral para níveis inferiores a 50mmHg. Acima 

deste valor, a pressão de perfusão cerebral mantinha-se estável. É difícil 

extrapolarmos tais dados para seres humanos, pois são informações obtidas em 

animais de experimentação, com fisiologia cerebral diferente da humana, e, além 

disso, não replicam as situações observadas na morte cerebral clínica, em que já se 

tem um colapso circulatório cerebral de base. 
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Portanto, considerando-se as observações feitas na resposta ao quesito anterior. a 

resposta é que a apnéia oxigenada é um teste feito para confirmação final de morte 

encefálica e que, tomadas as medidas necessárias. não altera o prognóstico do paciente. 

Como já referido no quesito 6. a ocorrência de hipotensão grave durante o teste da 

apnéia está correlacionada com preparo inadequado do paciente previamente ao teste 

(oxigenação inadequada, distúrbios hidroeletrolíticos e PaC02 elevada no início do teste, 

o que poderá acelerar as complicações hemodinâmicas advindas da hipercarbia e da 

acidose sistêmica) (Goudreau JL, Wijdicks EF, Emery S. Complications during apnea 

testing in the determination of brain death: predisposing factors. Neurology 

2000;55:1045-1048; Jeret JS, Benjamin JL. Risk of hypotension during apnea testing. 

Arch Neurol 1994;51 :595-599). Assim, a adequada avaliação do paciente antes do teste 

da apnéia já reduz a chance de ocorrência de complicações hemodinâmicas para 15%. 

Para se evitar complicações neste pequeno grupo de pacientes que poderiam sofrer 

complicações hemodinâmicas, a monitorização contínua da PA e o uso de drogas 

vasoativas, mantendo-se a PAS mínima de 90mmHg visam evitar a hipotensão. Se por 

acaso esta vier a ocorrer, pode-se suspender a prova para evitar maiores riscos 

cardiovasculares ao paciente. Felizmente, a oxigenação do paciente não é comprometida 

a despeito de hipotensão mediante a colocação do cateter de 02 na cânula endotraqueal, 

conforme demonstrado por Jeret e Benjamin (Jeret JS, Benjamin JL. Risk of hypotension 

during apnea testing. Arch NeuroI1994;51:595-599). 

 

8. É possível a ocorrência de colapso da circulação encefálica em pacientes 

submetidos aos teste da apnéia? Acaso afirmativa a resposta, se é possível 

quantificar em percentuais, qual a ocorrência desse fenômeno? Quais as 

conseqüências para o paciente? 

 NÃO. O teste de apnéia oxigenada é um teste de confirmação final para morte 

encefálica em paciente já sem viabilidade de sobrevivência. Nesse momento ocorre 

ausência de fluxo sangúineo cerebral suficiente para manter alguma viabilidade ao 

encéfalo. A modificação do conceito de morte surgiu como conseqüência do 

desenvolvimento da tecnologia médica. que levou ao surgimento de situações em que o 

indivíduo não tem nenhuma possibilidade de sobrevivência e passou a ser mantido vivo 

mediante métodos artificiais. Independentemente do que for feito, o paciente virá a 

falecer. sem jamais recobrar a mínima resposta aos estímulos internos e externos. A 

determinação da morte encefálica pode ser feita por métodos clínicos muito mais 

simplificados. porém uma série de avaliações, alicerçada nos conceitos fisiopatológicos 

da função encefálica. passou a ser obrigatória. no sentido de resguardar os pacientes e 

os médicos de eventuais questionamentos. O encéfalo é a parte do sistema nervoso 

central situado na cavidade craniana. É constituído de uma série de estruturas, com 

diferentes funções. A região responsável pela atividade cognitiva e comportamental, que 

diferencia o ser humano de outros animais. é o chamado telencéfalo, porção superior do 

encéfalo. Sua lesão pode determinar a perda de toda a função mental do ser humano, 

embora seja possível a sobrevivência. Esses estados determinam o que denominamos de 

estado vegetativo persistente. Por sua vez. as estruturas inferiores (mesencéfalo. ponte 

e medula oblonga) responsáveis pela manutenção das funções vegetativas, quando 

lesadas, determinam total impossibilidade para a vida. mesmo em situação vegetativa. É 

o que denominamos morte encefálica. Portanto. paciente em morte encefálica não tem 

prognóstico pior ou melhor. ele está irreversivelmente morto, e sua manutenção artificial 

com aparelhos representa um desatino do ponto de vista moral e ético. 

O teste de apnéia oxigenada é o último teste feito para comprovar definitivamente a 

lesão irreversível da medula oblonga. estrutura mais inferior do encéfalo. e responsável 

pelos movimentos respiratórios. Sua realização dá total segurança para os familiares e 
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para a equipe médica quanto à lesão de todos os níveis do encéfalo, que é o escopo 

básico dos procedimentos para determinação clinica da morte encefálica. 

 Uma vez estabelecido o diagnóstico de morte encefálica todos os procedimentos 

artificiais de manutenção de vida devem ser abandonados, pois não há nenhuma 

justificativa ética e moral de manter ventilado um corpo sem mente. 

Esse assunto está absolutamente pacificado em todos os grandes centros 

mundiais. A American Academy of Neurology (Practice parameters for determining 

brain death in adults, MN Practice Handbook, pp. 207-8, 2003), em seus parâmetros 

para determinação de morte encefálica, obriga ao teste de apnéia oxigenada. Todos 

os autores mencionados nos artigos citados nos quesitos 6 e 7 estão obrigados a 

aplicar o teste nos seus respectivos estudos, caso contrário não podem determinar 

essa situação. 

Quando do estabelecimento das regras em nosso meio, esse teste passou a ser 

fundamental no sentido de estabelecer definitivamente a situação, já que não 

podemos e não devemos, em hipótese alguma, prescindir da avaliação de todos os 

níveis do encéfalo para podermos definir a morte encefálica. 

Não há dados na literatura que mostrem a ocorrência de colapso da circulação 

encefálica em pacientes submetidos à prova de apnéia. Há, inclusive, recente estudo 

que mostra a persistência de fluxo cerebral na artéria carótida interna acima do sifão 

carotídeo em 20% de pacientes com diagnóstico clínico de morte encefálica (em que 

foi realizada a prova da apnéia), o que poderia se dever a shunts arteriais ou a 

parada circulatória cerebral em níveis mais altos que o sifão carotídeo (de Freitas 

GR, André C, Bezerra M, Nunes RG, Vincent M. Persistence of cerebral blood flow in 

the internal carotid artery in brain death. J Neurol Sci 2003;210:3-4). 

 

9. Pode ocorrer, também, uma súbita redução da pressão intracraniana após 

o teste da apnéia, associada ao colapso do fluxo sangüineo encefálico, e 

quais os efeitos desses fenômenos para o organismo do paciente? 
 

Há informações a respeito de pacientes que sofreram parada cardíaca durante a 

prova da apnéia (vide resposta à questão número 10) e nestes casos, pode ter 

ocorrido súbita redução da pressão intracraniana caso ainda houvesse algum fluxo 

sangüíneo encefálico presente. No entanto, a prova da apnéia é realizada somente 

naqueles pacientes em que a caracterização clínica de morte encefálica indica haver 

parada circulatória cerebral. Ou seja, se for adequadamente caracterizado o quadro 

de morte encefálica, excluindo-se rigorosamente todas as causas possíveis de falso-

positivos no diagnóstico de morte cerebral (principalmente excluindo-se causas 

tóxico-metabólicas), o risco de redução da pressão intracraniana não existe, 

baseando-se na conceituação clínica de morte encefálica. 

Quando da realização do teste da apnéia oxigenada, todos os outros níveis do 

encéfalo estão irreversivelmente lesados. Nesse momento não existe mais fluxo 

sangüíneo suficiente para manter a viabilidade do tecido encefálico e, portanto, o 

encéfalo está irremediavelmente lesado. Logo, o teste da apnéia oxigenada é um 

teste para confirmar a morte do paciente, assim como antigamente se colocava uma 

pena sob o nariz do paciente a fim de ver se ele ainda respirava. Caso não fossem 

detectados movimentos da pena, a família e o médico podiam definir de forma 

tranqüila a morte do indivíduo. 
 
10. São conhecidos casos de parada cardíaca durante a execução do teste 

da apnéia mesmo que tomadas todas as medidas preconizadas para a 

prevenção de hipóxia? 
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Se forem seguidas corretamente as regras para execução da apnéia oxigenada 

essa possibilidade é nula. O próprio trabalho de Jeret JS e Benjamin JL (Arch Neurol 

1994; 51 :595-99) demonstra que nos casos de hipotensão, não houve nenhum caso 

de parada cardíaca. 

No estudo de Goudreau e colaboradores (Goudreau JL, Wijdicks EF, Emery S. 
Complications during apnea testing in the determination of brain death: predisposing 
factors. Neurology 2000;55:1045-1048) há relato de um caso de parada cardíaca 
durante a prova de apnéia. Neste estudo eles não informam quais as condições 
clínicas do paciente pré-prova da apnéia. No entanto, o mesmo trabalho destes 
autores foi apresentado no 51 st American Academy of Neurology Meeting na forma 
de pôster (Goudreau JL, Wijdicks EF, Emery S. How safe is apnea testing? An audit of 
124 procedures. Neurology 1999;52(suppl 2):A511) e citam que o paciente que 
sofreu parada cardíaca estava inadequadamente preparado para a prova da apnéia 
(citam como condições inadequadas: pré-oxigenação incorreta, distúrbios ácido-
básicos ou distúrbios hidroeletrolíticos). Outro estudo que cita parada cardíaca 
durante a prova de apnéia é o de Jeret e Benjamin (Jeret JS, Benjamin JL. Risk of 
hypotension during apnea testing. Arch Neurol 1994;51 :595-599), cujo estudo foi 
motivada por um episódio de PCR durante prova de apnéia. No entanto, no dia 
anterior à execução da prova da apnéia, o paciente estava com hipematremia 
importante e sofreu hipóxia significativa. 

 

11. O teste da apnéia pode provocar a irreversibilidade da lesão encefálica 

no paciente que a ele é submetido, vendo a provocar a morte encefálica 

que, pretensamente, deveria apenas diagnosticar? Acaso negativa a 

resposta, justificar. 

 NÃO, pois quando da execução do teste, todos os níveis do encéfalo estão inativos: 

ponte, mesencéfalo, diencéfalo e telencéfalo. O teste tenta apenas avaliar o último 

nível de funcionamento do encéfalo, medula oblonga, ligada totalmente aos 

mecanismos vegetativos de vida. O teste deve ser feito se todos os outros critérios 

de morte encefálica forem preenchidos adequadamente e deve ser ministrado por 

médico, à beira do leito, e com experiência no procedimento. 

Se forem tomadas todas as medidas para a adequada definição de morte 

encefálica em cada paciente, ou seja, se forem excluídas todas as causas de um falso 

diagnóstico de morte cerebral, o paciente por definição encontra-se com colapso 

circulatório cerebral. Desta forma, a prova da apnéia não acarretaria piora 

neurológica do paciente que está sendo a ela submetido. As complicações 

hemodinâmicas que já foram relatadas ocorrem em pacientes mal preparados para a 

prova da apnéia, sendo submetidos a uma prova em condições clínicas que venham a 

intensificar a cardio-toxicidade que a apnéia acarreta (Goudreau JL, Wijdicks EF, 

Emery S. Complications during apnea testing in the determination of brain death: 

predisposing factors. Neurology 2000;55:1045-1048. Jeret JS, Benjamin JL. Risk of 

hypotension during apnea testing. Arch Neurol 1994;51:595-599). Em seu artigo a 

respeito de morte cerebral, Telleria-Diaz considera que as preocupações a respeito de 

dano hipóxico durante o teste da apnéia não têm suporte em informações 

encontradas na literatura médica (Telleria-Diaz A. Apnea testing to establish death 

based on brain criteria. Rev NeuroI1998;27:108-110). 
 
12. Para o Conselho, o paciente em coma profundo (nível 3 da 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 

excluídas determinadas condiç6es (como hipotermia acidental, efeito de 

drogas depressoras do sistema 
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nervoso central, e distúrbios metabólicos), de tal forma que o teste da 

apnéia, instituído apenas então, não pode acentuar a lesão encefálica (pois 

que esta última já é irreversível)? . 
 

Para o diagnóstico definitivo de morte encefálica, são necessários a documentação de 

perda da função de diversos segmentos do cérebro e tronco encefálico. O nível 3 na 

escala de Glasgow constata a ausência de atividade cortical cerebral, não do tronco 

encefálico. A ausência de reflexos córneo-palpebral, pupilar, óculo-cefálico, 

oculovestibular e cílioespinhal constatam a ausência de atividade nos segmentos mais 

superiores do tronco encefálico (mesencéfalo e ponte). O último segmento de tronco 

encefálico é o bulbo (medula oblonga), que é testado com dois reflexos: o da tosse e a 

prova de apnéia. A ausência de reflexo da tosse pode existir em uma série de situações 

que não a morte encefálica, como na traqueite, lesão do nervo vago ou glossofaríngeo, de 

forma que a prova de apnéia (testando o centro respiratório bulbar) é mandatória nesse 

diagnóstico que não pode suscitar dúvidas. São descritos pacientes com todos os 

reflexos acima citados ausentes mas com a prova de apnéia mostrando sinais de 

atividade do centro respiratório (Ropper AH, Kennedy SK, Russell L. Apnea testing in the 

diagnosis of brain death: Clinical and physiological observations. J Neurosurg 

1981 ;55:942). 

Quanto à segurança do teste, uma publicação mostra que, com cuidados apropriados 

como pré-oxigenação, o teste é seguro (Goudreau JL, Wijdicks EFM, Emery SF. 

Complications of apnea testing in the determination of brain death: Predisposing factors. 

Neurology 2000;55:1045). A maioria dos pacientes em coma mas sem morte encefálica 

desencadeam movimentos respiratórios logo no início da prova de apnéia, minimizando 

riscos de danos adicionais nesses pacientes (Ropper AH, Kennedy SK, Russell L. Apnea 

testing in the diagnosis of brain death: Clinical and physiological observations. J 

Neurosurg 1981;55:942). 

 

13. É do conhecimento desse Conselho da existência de casos de pacientes que 

se encontravam na situação descrita no quesito anterior e que tenham sido 

recuperados pelo tratamento com hipotermia moderada, a ponto de 

retomarem a sua rotina normal de atividades diárias? 
 

NÃO são descritos casos de pacientes com critérios clínicos de morte encefálica e que 

tenham se recuperado. A hipotermia não recupera neurônios lesados, apenas protege os 

que ainda não sofreram lesão. Como na morte encefálica os neurônios já estão com lesão 

irreversível, a hipotermia não está indicada. 

 

14. Acaso afirmativa a resposta ao quesito 12, por que a Resolução CFM 1480 

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

diagnóstico de morte encefálica? 

NÃO se aplica, vide resposta ao quesito 12. 

 

15. Considerando-se que a hipertensão intracraniana é um dos mais freqüentes   

mecanismos que levam à morte encefálica, como se justifica a inclusão do 

teste da apnéia entre os critérios diagnósticos propostos pelo CFM em sua 

Resolução 1.480, quando se sabe que o objetivo de tal teste é induzir 

hipercapnia, invertendo-se a meta de alguns protocolos de tratamento, que 

visam induzir hipocapnia para a redução de hipertensão intracraniana? 



A realização da prova de apnéia em pacientes com todos os demais critérios clínicos 

preenchidos para morte encefálica é seguro (Goudreau JL, Wijdicks EFM, Emery SF. 

Complications of apnea testing in the determination of brain death: Predisposing 

factors. Neurology 2000;55:1045). Para aqueles raros pacientes nos quais os demais 

critérios clínicos de morte encefálica estão presentes mas que apresentam movimentos 

ventilatórios na prova de apnéia, estes movimentos tipicamente se apresentam nos 

primeiros minutos da prova, mínimizando o risco de dano cerebral adicional (Ropper 

AH, Kennedy SK, Russell L. Apnea testing in the diagnosis of brain death: Clinical and 

physiological observations. J Neurosurg 1981;55:942). 

 

16. Como esperar-se que pacientes que apresentem níveis circulatórios 

encefálicos apenas suficientemente reduzidos para verificar-se a inativação 

funcional do tecido encefálico (e não se encontrem com lesão encefálica 

irreversivelmente estabelecida) respondam ao teste da apnéia, o que 

somente poderia ocorrer se houvesse um suprimento sangüíneo maior 

sendo ofertado ao centro respiratório? 
 

No encéfalo existe um fenômeno bem conhecido chamado vulnerabilidade neuronal 

seletiva. Isso significa que existem áreas mais sensíveis à redução do fluxo sanguíneo 

do que outras. Áreas tipicamente mais vulneráveis incluem o hipocampo, as camadas 

piramidais corticais e as células de Purkinge do cerebelo. Desta forma, mesmo com um 

suprimento sanguíneo semelhante ofertado ao encéfalo, o centro respiratório (área 

particularmente resistente à redução do fluxo sanguíneo) pode estar viável. 

 

17. 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 encéfalo. deprimindo em conseqüência o suprimento sangüíneo 

que seria necessário para a reativação do centro respiratório, como 

esperar-se que o paciente em coma profundo (nível 3 na Escala de 

Glasgow) venha a responder ao teste? 

 

Vide resposta ao quesito 16: as células do centro respiratório são mais resistentes à 

redução do fluxo sanguíneo, fato este já documentado em pacientes que responderam à 

prova de apnéia mesmo na ausência de outros reflexos. 

 

18. 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 que compõem a 

maior parte dos doadores de órgãos no Brasil [Maclver IN, Frev ISC, 

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

severe head injury lancet 1: 390393; MillerJD 91982) Phisiology of trauma 

Clin Neurosurg 29: 103-130]? 

 

o teste de apnéia não é inócuo, mas assim é a Medicina: trabalhamos diariamente 

com a avaliação do risco e benefício dos procedimentos que realizamos. A questão que 

se impõe na avaliação de qualquer procedimento médico é se o benefício excede o 

risco. Conforme exposto em referência previamente citada (Goudreau JL, Wijdicks EFM, 

Emery SF. Complications of apnea testing in the determination of brain death: 

Predisposing factors. Neurology 2000;55:1045) e em artigo de revisão (Wijdicks EFM. 

The diagnosis of 
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brain death. NEJM 2001;344:1215), o procedimento do teste de apnéia apresenta baixo risco em 

comparação com os benefícios do diagnóstico definitivo e inquestionável de morte encefálica. 

 

19. É do conhecimento desse Conselho a existência na literatura médica de casos de 

sobrevivência de pacientes observados ao longo de pelo menos 6 horas em coma 

aperceptivo. ausência de atividade motora supra-espinal e apnéia que tenha 

sobrevivido? Que estudos são esses e qual o percentual de sobrevivência? Por outro 

lado. é do conhecimento desse Conselho algum caso de sobrevivência de paciente após 

ter sido aplicado o teste da apnéia? 

 

Não são descritos casos de pacientes com critérios clínicos de morte encefálica, 

segundo recomendação pelo CFM, em sua resolução 1480, que tenham se recuperado. 

 

20. O teste da apnéia pode ocasionar no paciente hepercapnia e a hipotensão? A 

ocorrência desses fenômenos em pacientes em que a circulação do tronco encefálico 

encontra-se provavelmente reduzida aos níveis próprios da penumbra isquêmica 

podem reduzir ainda mais a pressão de perfusão do território isquêmico. levando à 

necrose do tecido nervoso? 

NÃO.Veja resposta ao quesito número 6 

 

21. Atribuir-se a esses pacientes o estado de irreversibilidade da lesão do tronco 

encefálico através de testes de avaliam apenas as funções dependentes da atividade 

sináptica (morte encefálica segundo os critérios do CFM, (quando o fluxo sanguíneo 

encontra-se de fato entre os limites da penumbra isquêmica, não implica em negar-

se-Ihes o recurso terapêutico não convencional (no caso, o uso de agentes 

trombolíticos)? 

 

Não são descritos casos de pacientes com critérios clínicos de morte encefálica que tenham se 

recuperado, mesmo com utilização de recurso terapêutico não convencional. A ciência é feita em 

informações baseadas em evidência. A utilização de recurso chamado terapêutica não 

convencional em situações dramáticas não é aceitável. 

A morte é um processo inexorável 

 

22. Como entender-se o teste da apnéia como demonstrativo da lesão irreversível do 

tronco encefálico, sabendo-se que em pacientes que não respondem ao teste pode-

se evidenciar potenciais evocados somato-sensoriais [Wagner W. Ungersbock K. 

Perneczky A (1993) Preserved cortical somatosensory evoked potentials in apnoeic 

coma with loss of brain-stem reflexes: care reporto J Neurol 240: 243-246]? 

 

O teste da apnéia é uma das provas para constatação de morte encefálica, devendo ser 

utilizado com critérios, como já exposto. Dentre os exames utilizados para constatação de morte 

encefálica, por ordem decrescente de sensibilidade (Wijdicks E- Practice parameters for determining 

brain death in adults, pela Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology, 

1994), destacam-se: 

 

1. Angiografia convencional: não há enchimento ao nível da bifurcação carotídea ou do 

polígono de Willis, embora a carótida externa esteja com circulação patente. 
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2. Electroencefalografia: ausência de atividade elétrica cerebral por pelo menos 30 

minutos de registro, utilizando-se os critérios da American Electroencephalographic 

Society.  

3. Ultrassonografia transcraniana: cerca de 10% dos indivíduos não apresentam boa 

janela de insonacao, portanto um teste negativo inicial não pode ser interpretado 

como morte cerebral necessariamente. Pequenos picos sistolicos na sístole precoce 

sem fluxo diastolico ou reverberante indicam resistência vascular muito elevada com 

grande aumento da pressão intracraniana. 

4. Ausência de captação do tecnécio 99m ("hollow skull phenomenon"). 

5. Ausência bilateral do componente N20-P22 do potencial evocado somato-sensitivo 

na estimulação do nervo mediano, seguindo-se os critérios da American 

Electroencephalographic Society. 

Vale ressaltar que o potencial evocado somato sensitivo não tem especificidade 

100% de morte encefálica, por isso não sendo considerado como um bom exame 

para o objetivo proposto. Trabalhos recentes com implante de célula tronco por 

angiografia medular em pacientes com secção medular pós traumática apresentam 

presença de pequenos componentes do potencial N20 - P22, mas isto não significa 

que a via nervosa esteja funcionante, uma vez que não houve qualquer manifestação 

clínica de funcionamento da via nestes pacientes. 

 

23. 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 encéfalo? 
 

O controle da temperatura é dependente do sistema nervoso autonômico. Por 

suas particularidades, o controle da temperatura não é considerado como parâmetro 

para critérios de morte encefálica. 

 
/ ( 

 

24. É certo que pacientes incidentalmente hipotérmicos apesar de que 

apresentando 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)? 

 Os critérios para diagnóstico de morte encefálica pelo CFM, resolução 1480, são 

muito rigorosos. Para se evitar qualquer dúvida, são tomados cuidados, quanto aos 

possíveis depressores da função do sistema nervoso central, incluindo-se a 

hipotermia. Por outro lado, após constatação de morte encefálica, nenhuma medida, 

incluindo-se hipotermia, proporcionou reversibilidade do processo. 

 

25. Em caso de resposta afirmativa ao quesito anterior, como se pode 

excluir a possibilidade de que a razão da recuperação desse pacientes 

possa dever-se em realidade aos conhecidos efeitos benéficos da 

hipotermia sobre o edema cerebral e a hipotermia? [Shwab S, Spranger 

M, Aschoff A, Steiner T, hacke W (1997) Brain temperature monitoring 

and modulation in patients with severe MCA infarction Neurology 48: 

762-767] 

 

Já respondido no quesito anterior. 
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(nota do reprodutor do texto: o inicio desta pergunta está cortado e não consta 

a  de número 26) 

(...) Em caso de resposta (...) 

27.hipotermia moderada foi evidenciada como o único recursos terapêutico capaz 

de reduzir eficazmente o edema cerebral (fator determinante da hipertensão 

intracraniana que leva ao diagnóstico de morte encefálica em grande número 

de casos), além de promover rápido alívio da própria hipertensão 

intracraniana (mesma citação), constituindo-se no mais efetivo protetor do 

tecido nervoso até hoje conhecido, como se justifica que a hipotermia seja 

apenas indicada pelo CFM em sua Resolução 1.480 como critério de exclusão 

diagnóstica da morte encefálica, não se exigindo (por razões éticas e legais 

que o próprio CFM deve preservar) que os hospitais participantes do sistema 

nacional de captação de órgãos encontrem-se preparados para oferecer aos 

pacientes tal recurso? 

 

Não há qualquer caso na literatura de reversibilidade de morte encefálica com as 

formas terapêuticas tentadas, incluindo-se hipotermia. A hipotermia tem sido 

considerada como uma alternativa terapêutica para diminuição de edema cerebral, 

sobretudo em animais, ainda vivos. Por outro lado, não existe protocolo mundial de 

consenso, para os humanos, onde a hipotermia (geral), ou localizada (no crânio) 

tenha demonstrado eficiência. 
 

28. Em reconhecendo esse Conselho e eficácia do uso da hipotermia 

moderada como método terapêutico no tratamento de casos de 

traumatismo craniano severo, não caberia a esse órgão exigir que os 

hospitais estejam equipados com os meios para realizarem 

procedimento, estabelecendo o CFM um protocolo de tratamento 

necessário e obrigatórios nesses casos como condição para, acaso não 

surta os efeitos terapêuticos desejados, só então se possa reconhecer a 

ocorrência de morte encefálica? 

 

As condutas médicas devem ser baseadas em evidências substanciais. O CFM tem 

se pautado em realizar consensos para direcionar eticamente e tecnicamente as 

condutas médicas. 

 

29. Considerando-se que a angiografia cerebral pode não evidenciar 

qualquer imagem vascular intracraniana em pacientes que sustentam a 

função secretora hipotalâmica e hipofiária [Schrader H, Krogness K, 

Aakvaag A, Sortland O, Purvis K (1980) Changes of pituitary hormones in 

brain death. Acta nrurochr 52: 239-248] para a corrente sangüínea, além 

de sustentarem a temperatura corporal 
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em níveis normais, como pode ser esse exame (ou outros testes ainda 

menos confiáveis, também destinados a medir a circulação encefálica) 

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

morte encefálica? 
 

Se observarmos atentamente o desenvolvimento dos conceitos de morte cerebral 

em diversos países e épocas. verificaremos que a grande evolução se deu na 

identificação e estabelecimento de critérios objetivos de disfunção do tronco cerebral. 

Em nenhum dos protocolos propostos nem aquele elaborado pela Academia 

Americana de Neurologia tem como ponto cardinal disfunção hipotalâmica. ( The 

Quality Standars Subcommitee of The American Academy of Neurology. Neurology 

1995; 45:1012-1014); (Plum F, Posner JB. The diagnosis of stupor and coma.FA 

Davis 3ª Ed. 1982.) 

 

30. Considerando-se que a observação do comportamento de determinadas 

variáveis (no caso, a sustentação do como aperceptivo com ausência de 

atividade motora supra-espinal e apnéia) ao longo de determinado 

período, com o objetivo de inferir-se quanto a seu comportamento 

futuro, corresponde à elaboração de um prognóstico, conforme tem sido 

enfática e reiteradamente acusado na literatura relativa à morte 

encefálica, 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? 

 

A assertiva não é verdadeira. O quesito está mal formulado e caso sugira que 

coma irresponsivo e apnéia por um período de tempo signifique um prognóstico de ME 

é FALSO. A presença (8 destes itens sugere a possibilidade de ME como também de 

vários outros estados. E apenas um indicador de disfunção do tronco encefálico a ser 

confirmado pela realização de exames e avaliação dos pré-requisitos. 

 

31. Confundir-se diagnóstico de morte com prognóstico de morte não 

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

que portanto pode ser salvo pela instituição de novas e mais efetivas 

medidas terapêuticas, como a hipotermia? 

 A afirmativa contida nesse quesito é equivocada. É obvio que a determinação da ME 

só deve ocorrer após um período mínimo de observação e TRATAMENTO com todos 

os recursos disponíveis e adequados à situação. Estes cuidados devem ser mantidos 

ou até ampliados/substituídos durante o processo de determinação da ME. A 

resolução do CFM é bem clara quanto a este ponto. Por outro lado, não há evidências 

científicas em HUMANOS que a hipotermia seja a medida terapêutica efetiva nessa 

situação. 

A morte é um processo iniciado desde a concepção, de sorte que todos nós temos 

nosso prognóstico, em maior ou menor medida. O que a medicina procura através 

dos critérios de morte encefálica é determinar o ponto de irreversibilidade,ou seja, o 

ponto a partir do qual a vida biológica está extinta e todas as medidas terapêuticas 

são inúteis, pois as possibilidades de retroceder o processo são inexistentes. 

 

32. Como casos falso-positivos de morte encefálica não podem ser excluídos 

através da abordagem prognóstica [Shewmon DA (1987) The probability 

of inevitability: the inherent impossibility of validating criteria for brain 

death or "irreversibility' through clinical studies. Stat Med 6: 525-553], 

como justifica-se a adoção desses métodos pelo CFM para a 

caracterização do doador de órgãos? 
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A frase atribuída a Shewmon não pode ser considerada seriamente. Esse mesmo 

autor conseguiu publicar suas idéias em outro trabalho (Shewmon DA. Chronic "brain 

death": meta-analysis and conceptual consequences. Neurology 1998;81:1538-1545). O 

editor recebeu uma série de manifestações de autores, muito importantes na ciência 

neurológica no estudo da morte encefálica e que estão abaixo reproduzidas: 
 

Lana (Neurology, 53(6}.October 12, 1999.1370-1371): "At a population of 265 million 

and a death rate of 0.9% per annum, approximately 2.4 million Americans die every 

year, about 0.8% (19,200) through BD. Let us assume that the ascertainment of each of 

the signa mortis is fraught with an error probability of 0.01. If only one sign is missing, 

TD is excluded. Assuming further that these observations are made independently of each 

other, then the compound error probability is 0.013 = 1:1,000,000. This would amount to 

two to three false diagnoses per year, which is close to reality. Let us now consider BD. 

There are at least eight constituting elements per observer. If only one element is not 

met, BD cannot be diagnosed. Assuming the same preconditions as above, the error 

probability par observer is 0.018 = 1:10,000,000,000,000,000. This means that a false 

diagnosis is virtually excluded, provided that the criteria are not willfully neglected. So 

much for the cross-sectional validity. As for the longitudinal validity, another 

consideration may elucidate the problem. If it is true that according to Bayesian statistics 

the error probability for any further false diagnosis after N correct diagnoses is 1I(N+2), 

and there have been millions of correct diagnoses of BD worldwide since 1959, then the 

odds are far below 1:1,000,000. Given the close observance and scientific notoriety of 

any error, it is extremely likely that it would beco me known. Therefore, the facts parmit 

only one concJusion: The diagnosis of BD is among the safest medicine can achieve, and 

the error probability is negligible." 

O que caracteriza a ME é a lesão severa e irreversível do tronco cerebral, levando a 

ausência definitiva da função que é incompatível com a vida. O critério do CFM 

caracteriza esta situação pela realização do teste de apnéia e exame clínico, excluindo a 

possibilidade de esta situação ser reversível ou menos severa pelo criterioso uso dos pré-

requisitos. A utilização exames complementares, alem de ser uma prova documental, 

serve para determinar a ausência de função do encefalo, que está situada em um nível 

menos definitvo (o ultimo nível seria a parada cárdio-respiratória). 

 

Lopez Navidad (Neurology, Volume 53(6).October 12, 1999.1369): The concepts that 

Or. Shewmon 1 brandishes on death, chron i city , somatic integrative unity, and survival, 

and the articles on which he bases his arguments, suffer from such manipulation that the 

results become antithetical. His application of statistical methods exemplifies how 

statistics can be transformed into nonsense. Oeath cannot be chronic; it always occurs 

from one second to the next. At a given moment you are alive and at the next moment 

you are dead-you no longer exist-and starting from that moment death is forever. 

Nothing can modify the situation. The concept of brain death (BO) as death of the 

individual is based on this concept and not on the irreversible systole that will occur, 

always and without exception, in less than an hour in ali BD heart-beating cadavers when 

artificial means of support are removed. That a family can reach the point of wishing to 

take away the collection of organs covered by a protection of skin and bones, and in 

whose cranial cavity the maceration of the nervous tissue allows the detritus of a cortical 

neuron to remain floating among the remains of others from the putamen, to carry out 

maintenance at home with "minimal" artificial means (e.g., mechanical ventilation 

2;strict, assisted control of the temperature, diuresis, nutrients, and ions; pulmonary 

infections) is a monstrosity that would have to be considered as a serious form of 

psychopathology of bereavement, a decision probably induced by the doctor who had 

been responsible for what is now a cadaver. The somatic integrative unity of the BD 

heart-beating cada ver proclaimed by Shewmon does not differ substantially from that 

obtained by Alexis Carrel over 60 years ago, when he extracted the thoracic and 

abdominal contents of a cat enbloc and 
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transplantation, but procurement in another 20 patients fortunately was halted afier a 

careful neurologic examination.8 Accordingly, we respectfully remain skeptical out 

whether ali the reported cases represent valid BD determinations. First, in only 2 of the 

56 cases were apnea tests performed with documentation of absent respiratory effort 

at a PC02 of 60 mm Hg. Many cases included only brief (minutes) disconnection of the 

ventilator, an inadequate apnea test. Second, many cases did not have documentation 

of the details of neurologic examination C'brainstem reflexes absent." "brain death was 

declared"), coughing to tracheal suctioning was not mentioned, and examination of the 

patients by at least one neurologist was inconsistent. Surprisingly, some reports 

documented motor responses ("nonpurposeful withdrawal to pai," "decerebrate 

responses") incompatible with BD. Cases extrapolated trom circumstantial evidence in 

newspapers cannot be taken seriously. Retrospectively analyzing the existing literature 

remains an inexact science. Even the macabre case of child "T.K" seems suspect, with 

no full BD assessment (no apnea test) and the presence of septations on MRI.1 

Septations suggest tissue organization, and tissue organization requires intracranial 

blood flow. MR angiography may not be as sensitive or specific as conventional cerebral 

angiography. Complexity of care and survival. Details are absent on the day-to-day 

care in most cases and there may be publication bias toward the best managed cases. 

In our medical era, technology may temporarily replace critica I

 brain functions. 

Novitzky's catecholamine storm theory of the production of cardiac damage is not 

shared by recent investigators, who claim that the hemodynamic changes in BO 

persons are a consequence of severe sympathetic withdrawal and not myocardial 

damage.9 These patients are ali immobile, and their vascular tone can be maintained 

owning to spinal reflexes. We suspect a simple tilt test would lead to immediate 

cardiovascular collapse. Many viscera contain their own pacemakers. The heart 

continues to generate a forceful pulse, and even the gastrointestinal organs have 

endogenous properties in their systems and ali the machinery required to maintain 

electrical currents. The levels of most pituitary hormones do not decrease significantly 

after the diagnosis of BD is made because of the extracranial circulation to the 

pituitary. In addition. luteinizing hormone and growth hormone were detected in 

plasma in patients with autopsy-proven extensive brain necrosis, suggesting release 

trom the pancreas, intestine, or adrenal gland, thus preserving some hypothalamic-

pituitary axis.10 One might also speculate the effect of placenta-produced trophic 

hormones in pregnancy cases. In these cases of extraordinary treatment. the 

remainder of the vegetating, poorly adapting body with a sliver of a pituitary-

hypothalamic system and the right nutrients and conditions has been made into a 

magnificent cell culture system. However. this artificially maintained body adapts poorly 

to any stressor; the vast majority of patients progress quickly to asystole, a clear 

reflection of a poorly integrated system. In many instances, late-onset deterioration of 

vital systems occurs and increasing doses of inotropes and fluids become necessary to 

maintain blood pressure. In a recent study of 63 BD patients, 78% were 

hemodynamically stable on admission but remained stable in 30% at the time of organ 

procurement. One third of the patients had a cardiac arrest before procurement (mean 

of 32 hours).11 We encountered such a case at Mayo Clinic (figure). 

Figure. The mother of this 20-year-old man with traumatic brain injury would not 

allow supportive measures to be withdrawn. Graphs document mean arterial blood 

pressure (range and daily average in mm Hg), dopamine dosage ([mu]g/kg/min), fluid 

intake and fluid balance (L), vasopressin (DDAVP, total daily dose in [mu]g). Note use 

of cumulative doses and gradual decline of blood pressure. On the day of cardiac arrest 

he had three "codes" for bradycardia. 

Most BD patients rapidly develop uncorrectable hypotension and asystole irrespective 

of treatment. Only in the relatively few rigorously substantiated cases of young patients 

described by Shewmon were physicians successful in maintaining the physiologic 

functions for prolonged periods. Shewmon's misleading term "chronic brain death" is an 
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unfortunate and unnecessary addition to an alreadyconfusing lexicon. These patients 

have already died. Chronicity indicates only that their bodily decomposition has been 

delayed until their circulation has ceased and is a direct consequence of their 

technological support within the modem intensive care unit. The presence of these cases 

does not significantly diminish the validity of the concept of BD as human death. The 

whole brain remains the critical system responsible for the unity of the human organismo 

When it is destroyed or permanently ceases its clinical fundions, the human being is dead 

irrespective of the artificial support of respiration and circulation.12,13 Neither we nor 

Macbeth have to fear phantasms; we ali are dead when our brains are dead. 
 

Lang (Neurology, Volume 53(6).October 12, 1999.1370-1371): If anybody would 

have nurtured any doubt on the irreversibility of BD, Shewmon, in a recent article,1 

has certainly silenced the most stubbom critico Some may find that ventilating a brain-

dead body for more than 5.000 days is more perverse than iIIuminating. but the absence 

of change among 56 cases even after prolonged observation periods only confirms the 

aforementioned condusions. Shakespeare was right when he stated (Macbeth. Ad 3, 

Scene 4) "that when the brains were out, the man would die."14 Shewmon, however, 

alludes to the argument that BD signifies death because it is invariably followed by 

cardiac arrest within a couple of days. This is blatantly wrong, and the author is 

unequivocally right if he states that there must be other. better reasons for such an 

equation. One is that everything that is considered specifically human, be it from a 

phylogenetic or ontogenetic perspective. is tightly linked to a functioning brain. 

Containing about 100 billions of neurons it is by far the most complex organ in this 

universe,15 although it may come up for only 2% of the whole body weight or consume 

only 20% of its energy. It is the only organ that cannot be transplanted-not even 

theoretically.16 Everybody would instantly and intuitively claim that a brain would 

receive a new body and not vice versa. Connectionism notwithstanding. it is not one 

organ among many equally important ones. Alas, I would not consider a brain in a 

nutritional solution a man or woman, but I would certainly agree that BD is human death 

in nuce. It is corred to say that with the permanent, irreversible loss of arousal and 

content the specific human features have been extinguished forever, whether the heart 

is still beating or not. Because there is firm evidence that ali consciousness and the 

capability to fundion as a whole 17 are contingent on the structural and fundional 

integrity of widespread areas of the brain, we should not dare to reduce whole BO to less 

than that. To talk aOOut "partia I brain death" is indeed a step on a slippery slope 18 

that may eventually dissolve stringent criteria. The acceptance of BO as a biological 

phenomenon that constitutes human death also from a legal perspective is conquering 

the globe, one notable exception being China. Of course, what death signifies is and has 

always been a consensus among the proponents and members of society and may be 

subjed to change. as history shows. But there is a growing convidion that BD should 

rightly be considered human death. Because it is a concept that on anthropologic grounds 

claims validity per se. it can neither be invalidated nor supported by a time lag between 

BD and cardiac arrest. It does not imply that a person is going to die, and Shewmon is 

negating this when he says that a brain-dead body may "survive." Who survives? It is 

quite another question to what degree of certainty BD can possibly be diagnosed. Here 

the author. who has cast doubt on it.19.20 must be contradided.The only published cases 

in whom non significant neurologic change occurred was in infants 3 months of age or 

less.21.22 giving rise to demanding additional perfusion imaging in this age 

group.Because foreseeing the future with absolute certitude is impossible a priori, a grain 

of uncertainty must remain. It is astonishingly rare to hear doubts on the traditional 

concept of death (TD) by rigor mortis, livor mortis. and eventually putrefadion. although 

some errors occur every year. From talking to my colleagues and reviewing the scientific 

literature and mass media, I am more convinced than ever that the diagnosis of death by 

BO criteria is safer than the diagnosis of TD based on muscular, dermal. or olfactory 
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maintained them with the heartbeat preserved, suspended in a vat with Ringer's 

solution for hours. Nor does it differ, either conceptually or substantially, fram what we 

obtain with cadavers in irreversible asystole, through extracorporeal oxygenation-

circulation, with the aim of maintaining their viability to proceed with extraction and 

transplantation. It is absurd to apply meta-analysis or Kaplan-Meier curves to 

exceptional cases, excluding the mass of the sample, and to apply the results obtained 

to the whole. The maintenance of perfusion and adequate oxygenation of the viscera of 

a BO heart-beating cadaver is a difficult task and continues to be limited to a short 

space of time, hours, or just a few days.2-4 The continuous perfusion of desmopressin 

and epinephrine has managed to maintain the heartbeat for longer periods,5 but never 

indefinitely as asserted by Shewmon. The standard pattem of the BO heart-beating 

cadaver is one of progressive hemodynamic deterioration and a progressive tendency 

toward a septic condition, not toward stabilization.4 The cases that are maintained 

hemodynamically stable as the hours and days of maintenance go by are an exception, 

in contrast to what Shewmon extrapolates from his analysis of exceptional cases. 

 

Wijdicks (Neurology, Volume 53(6).October 12, 1999.1369-1370): 
 
The times have been 
That, when the brains were out, the man would die, 
And thera an end. But now they rise again, 
With twenty mortal murders on their crowns, 
And push us from our stools. This is more strange 
Than such a murder is. - Shakespeare, Macbeth (Act 3, Scene 
4) 
 

Alan Shewmon's provocative article on "chranic brain death" describes a series of 

patients who presumably fulfilled accepted tests for BO but then were physiologically 

maintained for varying intervals until the point of asystole.1 He argues that the 

existence of such cases damages the coherence of the concept of BO because they 

show that bodily demise does not necessarily follow rapidly afier the event of BO. We 

wish to rebut the relevance of these cases to the concept of BO. Methodology and the 

denominator. It is important to further analyze the cases reported by Shewmon in light 

of the supplementary tables not published in the article.1 The 56 patients with 

pralonged physiologic support consisted of 28 cases fram four series of BO (reported 

from a total of 143 cases) plus 28 isolated cases from letters to the editor, case reports, 

and newspaper articles. Of the latter 28 cases, 15 involved a "brain dead" pregnant 

mother. By excluding ali reported BO patients in whom cardiac arrast developed within 

1 week, Shewmon de-emphasized the rarity of prolonged survival. For example, in a 

graup collected by Pallis and Haney, he excluded more than 1,800 reported patients 

with ventilation until asystole,2 most of whom became asystolic within 48 hours. To 

further support his argument, Shewmon selected 2 of 73 patients with death reported 

by Hung and Chen, 97% of whom had progression to BO in 3 days.6 None of the 

patients were organ donors, and withdrawal of treatment was not performed. Ironically, 

this article containing a superb protocol for BO determination was written to confirm 

that asystole is a common outcome in a modem intensive care unit series. The 

successful pregnancy cases are not a representative sample because publication bias 

undoubtedly is present; only occasionally are failures of attempted support published.7 

These cases are anecdotes yeaming for a denominator. Validity of the BD diagnosis. BD 

declarations are not inherently unreliable but often are performed incorrectly. A racent 

prospective study of BO determination in pediatric intensive care units found marked 

variation in the diagnosis of BD. In a series of 93 children who were considered BO, 

more than half were diagnosed by criteria departing from published guidelines for the 

determination of BO. Thirty-eight families gave consent for organ 
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criteria, which are nevertheless considered gold standard. At a popuiation of 265 million and 

a death rate of 0.9% per annum, approximately 2.4 milHon Americans die every year, about 

0.8% (19,200) through BD. Let us assume that the asc:ertainment of each of the signa 

mortis is fraught with an error probability of 0.01. If only one sign is missing, TD is excluded. 

Assuming further that these observations are made independently of each other, then the 

compound error probability is 0.013 = 1:1,000,000. This would amount to two to three false 

diagnoses per year, which is close to reality. Let us now consider BD. There are at least eight 

constituting elements per observer. If only one element is not met, BD 

cannot be diagnosed. Assuming the same preconditions as above, the error probability per 

observer is 0.018 = 1:10,000,000,000,000,000. This means that a false diagnosis is virtually 

excluded, provided that the criteria are not willfully neglected. So much for the cross-

sectional validity. As for the longitudinal validity, another consideration may elucidate the 

problem. If it is true that according to Bayesian statistics the error probability for any further 

false diagnosis after N correct diagnoses is 1/(N+2), and there have been millions of correct 

diagnoses of BD wortdwide since 1959, then the odds are far below 1:1,000,000. Given the 

close observance and scientific notoriety of any error, it is extremely likely that it would 

become known. Therefore, the facts permit only one conclusion: The diagnosis of 

BD is among the safest medicine can achieve, and the error probability is negligible. 

 

33. É correto afirmar-se que quando o fluxo intracraniano de sangue situa-se entre 

40% e 80% as funções neurológicas são suprimidas, inclusive a resposta ao 

teste da apnéia, mas a lesão cerebral não é definitiva e o quadro pode ser 

revertido? 33.1 - Dentro desses valores percentuais, o paciente encontra-se em 

reatividade encefálica? 33.2 - O teste de apnéia, nesses casos, pode reduzir 

drasticamente a circulação sangüínea cerebral, em decorrência da hipotensão, 

tomando a lesão, só então, irreversível? 33.3 - Pode ocorrer aumento de CO2 no 

sangue, com elevação da pressão dentro do crânio por realizar-se o teste da 

apnéia em pacientes nas condições aqui tratadas? 33.4 - Nessa faixa de 

circulação intracraniana, a lesão é definitiva ou pode ser revertida? 33.5 - Nessa 

faixa, há ausência completa de reatividade com supressão das funções 

neurológicas? 

33. - É correto afirmar-se que quando o fluxo intracraniano de sangue situa-se 

entre 40% e 80% as funções neurológicas são suprimidas, inclusive a resposta 

ao teste da apnéia, mas a lesão cerebral não é definitiva e o quadro pode ser 

revertido? 

 

NÃO. A pressão de perfusão mantém o fluxo sanguíneo sempre que estiver entre 50170 

mmHg sem que ocorra supressão das funções neurológicas, ainda que em 50 mmHg. 

Mecanismos compensatórios como vasodilatação (uso de colaterais) e aumento da extração 

de fração de oxigênio ocorrem de forma individualizada (devido a presença ou não de 

colaterais e de acordo com a reserva funcional de vasorreatividade), sendo que as funções 

neurológicas somente são suprimidas em quedas abaixo das acima mencionadas, incluindo o 

teste da apnéia. 
 

33.1 - Dentro desses valores percentuais, o paciente encontra-se em reatividade 

encefálica? 
 

NÃO necessariamente devido a variação de resposta de uso de colateralidade, porém 

o paciente PODE estar diante de uma resposta de vasorreatividade que é o primeiro 

mecanismo de compensação de hipoperfusão. O uso da microcirculação ('arteríolas 
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NÃO. Se os mecanismos compensatórios estiverem atuantes ~ apnéia funcionará 

como um 'segundo' estímulo vasodilatador. Exceto se o tempo for "muito 

prolongado, não deverá causar lesão definitiva.  

 
33.3 - Pode ocorrer aumento de CO2 no sangue, com elevação da pressão 

dentro do crânio por realizar-se o teste da apnéia em pacientes nas 

condições aqui tratadas? 

 O aumento de C02 ocorre certamente, mas isso não é sinônimo de elevação da PIC 

de forma a lesionar as estruturas ou comprometer a função.  

 

33.4 - Nessa faixa de circulação Intracraniana, a lesão é definitiva ou pode 

ser revertida?  
 

Se a faixa referida for a de 40-80% de fluxo sanguíneo, a definição da lesão e a 

irreversibilidade vai depender da exaustão ou comprometimento dos mecanismos 

compensatórios.  

 

33.5 - Nessa faixa, há ausência completa de reatividade com supressão das 

funções neurológicas?  

 

 NÃO. 

I 

resistentes') pode estar comprometido em algumas situações e consequentemente 

não haver resposta vasorreativa satisfatória. ! 

33.2 - O teste de apnéia, nesses casos, pode reduzir drasticamente a 

circulação sangüínea cerebral, em decorrência da hipotensão, tomando a 

lesão, só então, irreversível?  I I 


