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Necessários três pré-requisitos

A  - Coma com causa conhecida e irreversível
(Causa deve estar comprovada por TC/RM ou 
LCR);
B – Ausência de hipotermia, hipotensão ou 
distúrbio metabólico grave
(PIA>60, Tax>36,5 160<Na<120);
C – Ausência de intoxicação exógena ou efeito 
de medicamentos psicotrópicos
(12 horas – sedação/curare, 24 horas –
barbitúricos)

Para Iniciar o Protocolo



Três condições obrigatórias e concomitantementes

A  - Coma sem resposta ao estímulo externo;
B – Ausência completa de reflexos do tronco encefálico;
C – Apneia

Bases Clínicas da ME



Evolução dos critérios de ME – adultos – 1968 a 1997

Critério Harvard 68 Royal College 76 AAN 95 CFM – Brasil 97

Pré-requisitos

-
Causa coma conhecida

-

Causa coma conhecida e 
documentada TC/RM/LCR 

Irreversível

Causa coma conhecida e 
documentada 

TC/RM/LCR Irreversível

Tax > 32ºC Tax > 35ºC Tax > 32ºC Tax > 32ºC

Ausência de drogas Ausência de drogas
Ausência de drogas 
intoxicação e alt. 

metabólica

Ausência de drogas 
(24/48hs) intoxicação e 

alt. Metabólica

Bases clínicas do 
diagnóstico

Coma sem resposta Coma sem resposta
Coma sem resposta a 

estímulo na face
Coma sem resposta a 

estímulo na face

Apneia de 3min
Um teste da apneia 

PCO2>60 mmHg

Um teste da apneia 
PCO2>60 mmHg ou  20 

mmHg

Dois testes da apneia 
PCO2>55 mmHg

Ausência de Reflexos do Tronco Encefálico

Mesencéfalo
Pupilas fixas e 

dilatadas
Pupilas fixas e 

dilatadas
Pupilas médias ou 

dilatadas (4 a 9mm) fixas

Pupilas médias ou 
dilatadas (4 a 9mm) 

fixas

Ponte Corneano
Corneano e óculo 

cefálico
Corneano, vestíbulo 

calórico, óculo cefálico
Corneano, vestíbulo 

calórico, óculo cefálico

Bulbo Vômito Tosse Tosse Tosse

Movimentos 
espontâneos

Ausência Ausência Aceita Aceita

Reflexos meduclares Ausência Aceita Aceita Aceita

Exame 
Complementar

Obrigatório Não necessário Não obrigatório Obrigatório

EEG -
Artério, TCD, EEG, 

Cintilografia, SPECT, 
Extração O2

Artério, TCD, EEG, 
Cintilografia, 
SPECT, PIC, 
Extração O2

Intervalo entre exames Dois exames – 24hs Três exames – 6hs Dois exames – 6hs Dois exames – 6hs

Nº de médicos Um médico Três médicos Um médico Dois médicos

Respaldo legal Não Não Sim Sim



Fonte: Wijdicks EFM. The diagnosis of Brain Death. N Eng J Med. 2001; 344: 1215-21



LEI FEDERAL N.º 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997

Dispõe sobre a remoção de órgãos, 
tecidos e partes do corpo humano para 

fins de transplante e tratamento e dá 
outras providências.

Transplantes



LEI FEDERAL N.º 9.434, DE 4 DE FEVEREIRO DE 1997
Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília, DF, 5 fev. 1997. Seção 1

CAPÍTULO II
DA DISPOSIÇÃO POST MORTEM DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO 

CORPO HUMANO PARA FINS DE TRANSPLANTE.

Art. 3º A retirada post mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo
humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida
de diagnóstico de morte encefálica, constatada e registrada por dois
médicos não participantes das equipes de remoção e transplante,
mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos
por resolução do Conselho Federal de Medicina.
§ 1º Os prontuários médicos, contendo os resultados ou os laudos dos exames
referentes aos diagnósticos de morte encefálica e cópias dos documentos de
que tratam os arts. 2º, parágrafo único; 4º e seus parágrafos; 5º; 7º; 9º, §§
2º, 4º, 6º e 8º, e 10, quando couber, e detalhando os atos cirúrgicos relativos
aos transplantes e enxertos, serão mantidos nos arquivos das instituições
referidas no art. 2º por um período mínimo de cinco anos.
§ 2º Às instituições referidas no art. 2º enviarão anualmente um relatório
contendo os nomes dos pacientes receptores ao órgão gestor estadual do
Sistema único de Saúde.
§ 3º Será admitida a presença de médico de confiança da família do falecido
no ato da comprovação e atestação da morte encefálica.



RESOLUÇÃO CFM Nº 1.480, DE 8 DE AGOSTO DE 1997

Dispõe sobre os critérios 
de morte encefálica.

Transplantes



RESOLUÇÃO CFM Nº 1.480, DE 8 DE AGOSTO DE 1997
Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília, DF, n. 160, 21 ago. 1997. 

Seção 1, p.18.227-8

CONSIDERANDO que ainda não há consenso sobre a aplicabilidade desses
critérios em crianças menores de 7 dias e prematuros,

RESOLVE:

Art. 1º. A morte encefálica será caracterizada através da realização de exames
clínicos e complementares durante intervalos de tempo variáveis, próprios para
determinadas faixas etárias.

Art. 2º. Os dados clínicos e complementares observados quando da
caracterização da morte encefálica deverão ser registrados no "termo de
declaração de morte encefálica" anexo a esta Resolução.
Parágrafo único. As instituições hospitalares poderão fazer acréscimos ao
presente termo, que deverão ser aprovados pelos Conselhos Regionais de
Medicina da sua jurisdição, sendo vedada a supressão de qualquer de seus
itens.

Art. 3º. A morte encefálica deverá ser conseqüência de processo
irreversível e de causa conhecida.

Art. 4º. Os parâmetros clínicos a serem observados para constatação de
morte encefálica são: coma aperceptivo com ausência de atividade
motora supra-espinal e apnéia.



RESOLUÇÃO CFM Nº 1.480, DE 8 DE AGOSTO DE 1997
Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília, DF, n. 160, 21 ago. 1997. 

Seção 1, p.18.227-8

Art. 5º. Os intervalos mínimos entre as duas avaliações clínicas necessárias
para a caracterização da morte encefálica serão definidos por faixa etária,
conforme abaixo especificado:
a) de 7 dias a 2 meses incompletos - 48 horas
b) de 2 meses a 1 ano incompleto - 24 horas
c) de 1 ano a 2 anos incompletos - 12 horas
d) acima de 2 anos - 6 horas

Art. 6º. Os exames complementares a serem observados para
constatação de morte encefálica deverão demonstrar de forma
inequívoca:
a) ausência de atividade elétrica cerebral ou,
b) ausência de atividade metabólica cerebral ou,
c) ausência de perfusão sangüínea cerebral.



RESOLUÇÃO CFM Nº 1.480, DE 8 DE AGOSTO DE 1997
Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília, DF, n. 160, 21 ago. 1997. 

Seção 1, p.18.227-8

Art. 7º. Os exames complementares serão utilizados por faixa etária, conforme
abaixo especificado:
a) acima de 2 anos - um dos exames citados no Art. 6º, alíneas "a", "b" e "c";
b) de 1 a 2 anos incompletos: um dos exames citados no Art. 6º , alíneas "a",
"b" e "c". Quando optar-se por eletroencefalograma, serão necessários 2
exames com intervalo de 12 horas entre um e outro;
c) de 2 meses a 1 ano incompleto - 2 eletroencefalogramas com intervalo de 24
horas entre um e outro;
d) de 7 dias a 2 meses incompletos - 2 eletroencefalogramas com intervalo de
48 horas entre um e outro.

Art. 8º. O Termo de Declaração de Morte Encefálica, devidamente preenchido e
assinado, e os exames complementares utilizados para diagnóstico da morte
encefálica deverão ser arquivados no próprio prontuário do paciente.



RESOLUÇÃO CFM Nº 1.480, DE 8 DE AGOSTO DE 1997
Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília, DF, n. 160, 21 ago. 1997. 

Seção 1, p.18.227-8

Art. 9º. Constatada e documentada a morte encefálica, deverá o Diretor-Clínico
da instituição hospitalar, ou quem for delegado, comunicar tal fato aos
responsáveis legais do paciente, se houver, e à Central de Notificação, Captação
e Distribuição de Órgãos a que estiver vinculada a unidade hospitalar onde o
mesmo se encontrava internado.

Art. 10. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação e revoga a
Resolução CFM nº 1.346/91.

Brasília-DF, 08 de agosto de 1997.

WALDIR PAIVA MESQUITA
Presidente

ANTÔNIO HENRIQUE PEDROSA NETO
Secretário-Geral



RESOLUÇÃO CFM Nº 1.826, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007 

Dispõe sobre a legalidade e 
o caráter ético da suspensão 

dos procedimentos 
de suportes terapêuticos 

quando da determinação de 
morte encefálica 

de indivíduo não-doador.

Transplantes



RESOLUÇÃO CFM Nº 1.826, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007
Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília, DF, 6 dez. 2007. Seção I, p. 133

O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela
Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de
dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de
1958, e

CONSIDERANDO que os Conselhos de Medicina são ao mesmo tempo julgadores
e disciplinadores da classe médica, cabendo-lhes zelar e trabalhar, por todos os
meios ao seu alcance, pelo perfeito desempenho ético da medicina e pelo prestígio
e bom conceito da profissão e dos que a exerçam legalmente;

CONSIDERANDO o art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, que elegeu
o princípio da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da
República Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que dispõe sobre a
retirada de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante de
órgãos e determina, em seu artigo 3º, que compete ao CFM definir os critérios
para a determinação de morte encefálica;

CONSIDERANDO a Resolução CFM nº 1.480, de 21 de agosto de 1997, que
normatiza a determinação de morte encefálica;

CONSIDERANDO, finalmente, o decidido em reunião plenária de 24 de outubro
de 2007, resolve:



RESOLUÇÃO CFM Nº 1.826, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007
Diário Oficial da União; Poder Executivo, Brasília, DF, 6 dez. 2007. Seção I, p. 133

Art. 1º É legal e ética a suspensão dos procedimentos de suportes
terapêuticos quando determinada a morte encefálica em não-doador de
órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante, nos
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.

§ 2º Cabe ao médico assistente ou seu substituto o cumprimento do caput
deste artigo e seu parágrafo 1º.

Art. 2º A data e hora registradas na Declaração de Óbito serão as mesmas da
determinação de morte encefálica.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se
as disposições em contrário.

EDSON DE OLIVEIRA ANDRADE
Presidente do Conselho

LÍVIA BARROS GARÇÃO
Secretária-Geral


