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Dificuldades no diagnósticoDificuldades no diagnóstico

115 estudantes de medicina da Bahia:

� 47% de acerto em 14 questões sobre ME;

� 87% identificaram corretamente candidatos ao protoc olo de ME;

� 16% acertaram exames complementares;

� 5% acertaram testes clínicos.



Dificuldades no diagnósticoDificuldades no diagnóstico

246 médicos intensivistas de Porto Alegre;

� 17% de desinformação sobre o conceito de ME;

� 20% desconheciam necessidade de exames complementar es;

� 29% desconheciam a hora do óbito legal.
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Necessidade de Transplante Necessidade de Transplante -- BrasilBrasil
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Tx de Órgãos Sólidos - Brasil

Fonte: RBT – Registro Brasileiro de Transplantes (ABTO).
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Possível DoadorPossível Doador
(70 (70 pmppmp))

Potencial DoadorPotencial Doador
(30 (30 pmppmp))

não identificação: 50% 

Doador EfetivoDoador Efetivo

• não autorização:                    24,2%
• contra-indicação médica:     13,4%
• problemas de manutenção: 19,6%
• problemas logísticos:             13,2%

• 10%  dos Possíveis Doadores
• 25%  dos Potenciais Doadores









Coma de Causa conhecida

em Glasgow 3

em VM 

•TCE 50%

• AVC 40%

• Encefalopatia anóxica 5%

• TU primários do SNC               2%

• Outras  3%

Causa:

Se...Se...

• resposta verbal:    1 a  5
• resposta motora:   1 a 6
• resposta ocular:    1 a  4

Grau: Escala de Glasgow: 3 a 15

abrir protocolo de morte encefálica

(comunicar a família o início do protocolo)



Quem inicia e dá andamento ao processo ?Quem inicia e dá andamento ao processo ?

...seu papel é decisivo nesse processo...seu papel é decisivo nesse processo

MÉDICO MÉDICO 

Intensivista / Intensivista / EmergencistaEmergencista

� detecção do potencial doador

� avaliação do potencial doador

� diagnóstico de morte encefálica

� manutenção do potencial doador

� comunicar ao coordenador de Tx



• Sepse não controlada.

• Anti - HIV (+).

• HTLV 1 e 2 (+).

• Neoplasia maligna, exceto:

ContraContra--indicações absolutasindicações absolutas

• Neoplasia maligna, exceto:
• tumor primitivo do SNC

• carcinoma basocelular

• carcinoma “in situ”do útero



EquipeEquipe
UTI, PSUTI, PS

Coord. Coord. 
HospHosp. de . de TxTx

AtribuiçõesAtribuições

EquipeEquipe
UTI, PSUTI, PS

Coord. Coord. 
HospHosp. de . de TxTx Equipes Equipes 

de de TxTx



Decisão do Coordenador 

Hospitalar  ou da OPO

ou da CNCDO

ContraContra--Indicações Indicações 

AbsolutasAbsolutas

Decisão e Responsabilidade

das Equipes de Transplantes

ContraContra--Indicações Indicações 

Relativas ou Relativas ou 

“Doador Limítrofe”“Doador Limítrofe”



� homem

� jovem (20 - 30 anos)

� TCE  (acidente )

� ambos sexos

� meia idade - idoso (40 - 80 anos)

� AVC

Perfil dos potenciais doadoresPerfil dos potenciais doadores

� TCE  (acidente )





Expanded criteria donors

Hipertensão arterialHipertensão arterial

Diabetes mellitusDiabetes mellitus

Idade avançadaIdade avançada

NeoplasiasNeoplasias

Alterações Morfológicas e Funcionais de Alterações Morfológicas e Funcionais de 
órgãosórgãos

SepseSepse

Fatores de risco biológicoFatores de risco biológico

Doador com coração paradoDoador com coração parado





Time de profissionais
Comunicação como uma etapa fundamental



Resolução CFM 

1.826 de 06 de dezembro de 2007 

� Art. 1º É legal e ética a suspensão dos procedimentos de su portes 

terapêuticos quando determinada a morte encefálica em não-doador de 

órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante , nos 

termos do disposto na Resolução CFM nº 1.480, de 21 de agosto de 1997, na termos do disposto na Resolução CFM nº 1.480, de 21 de agosto de 1997, na 

forma da Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997.

� § 1º O cumprimento da decisão mencionada no caput deve ser precedida de 

comunicação e esclarecimento sobre a morte encefálica aos familiares do 

paciente ou seu representante legal, fundamentada e registrada no prontuário. 

� Art. 2º A data e hora registradas na Declaração de Óbito serão as 

mesmas da determinação de morte encefálica.








