
Morte Encefálica:  

aspectos ético-legais 

Maria Elisa Villas-Bôas 
CREMEB/CFM – nov./16 



A morte: conceito médico-jurídico 

“Art. 6.°: A existência da pessoa natural termina com a 

morte (...).” 
 

Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2001) 



A difícil definição de morte 

Clínica / biológica;  

Real / aparente;  

Absoluta / relativa... 

A morte de cada dia  

x o momento irreversível 

 



O morrer através dos tempos: a 

evolução dos critérios e a sociedade 

–Critério respiratório  

–Critério cardíaco 

–Critério cardiorrespiratório 

–Critério encefálico 

–  Critério neocortical? 

 



Diagnóstico de Morte Encefálica 

Lei 9.434/97 c/c Resolução 1.480/97 – CFM 

Declaração Internacional de Sidney/68; AAN/2010 

Processo irreversível, de causa conhecida, 

afastadas circunstâncias depressoras 

Coma aperceptivo, arreflexia supra-espinhal 

com condução preservada e apnéia 

Intervalo variável entre os exames clínicos, 

conforme a idade do paciente 

Exames complementares 



A Morte Encefálica: aspectos 

ético-legais 

“Morte encefálica”  

x “morte cerebral” ?  

Fonte: http://neuralsystem.blogspot.com/2008/11/o-encfalo-formado-por-crebro-cerebelo.html 



A Morte Encefálica: aspectos 

ético-legais 

Morte encefálica  

x Estado Vegetativo Persistente,  

estado de consciência mínima, síndrome Locked in... 

 

Diagnósticos diferenciais 

 

Afastar 



A Morte Encefálica: aspectos 

ético-legais 

Morte encefálica  

x anencefalia ? 

 

 

 

Não se enquadra nos parâmetros normativos de ME 



A Morte Encefálica: aspectos 

ético-legais 

Morte encefálica  

x não preenchimento integral  

do protocolo 

 

     Paciente terminal ?       Res. 1.805/2006/NCEM 



A Morte Encefálica: aspectos 

ético-legais 

Doador x não doador de órgãos e tecidos 

- Realização do protocolo ? 

- Desligamento do suporte ? 

- Relacionamento com a família 

 

 



A Morte Encefálica: aspectos 

ético-legais 

Doador x não doador de órgãos e tecidos 

• Lei 9434/97: “Art. 3º - A retirada post mortem de tecidos, órgãos 

ou partes do corpo humano destinados a transplante ou 

tratamento deverá ser (1) precedida de diagnóstico de morte 

encefálica, (2) 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” (numeramos)          

      Resolução CFM 1.480/97 

• Critérios de ME não são apenas para doação; esta é que deve 

ser antecedida do diagnóstico de ME => processos distintos. 



A Morte Encefálica: aspectos 

ético-legais 

RESOLUÇÃO CFM Nº 1.826/2007  

– 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. 



A Morte Encefálica: aspectos 

ético-legais 

RESOLUÇÃO CFM Nº 1.826/2007  

§ 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. 



A Morte Encefálica: aspectos 

ético-legais 

Quem decide doar ? 

– Doação presumida ? 

      consulta à família 
– Art. 4.°, Lei 9.434/97: cônjuge ou parente, maior de idade, obedecida 

a linha sucessória, reta ou colateral, até o segundo grau inclusive, 
firmada em documento subscrito por duas testemunhas presentes 
à verificação da morte (Redação dada pela Lei nº 10.211, de 23.3.2001). 

– Incapazes: 

        art. 5.º: ambos os pais ou responsáveis legais 

– Vedada a remoção de órgãos e tecidos de pessoas não 

identificadas (art. 6.°) 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL/LEIS/LEIS_2001/L10211.htm


A Morte Encefálica: aspectos 

ético-legais 

Anestesista que atua como intensivista participa de protocolo 

diagnóstico de ME apenas na primeira avaliação clínica. 

Atuando em anestesia, em cidade vizinha, pode tomar parte 

de procedimento de transplante de córnea, retirada desse 

cadáver ?  

– Não. Art. 3º, Lei 9.434/97: “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”  

 (Idem art. 43, NCEM) 



A Morte Encefálica: aspectos 

ético-legais 

Os originais dos exames comprobatórios do diagnóstico 

de ME devem ser: 

– (A)  juntados ao atestado de óbito 

– (B)  juntados ao termo de declaração de ME e enviados à 

Central de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos 

– (C) entregues à família.  

– (D) juntados ao prontuário e arquivados na instituição por 

no mínimo cinco anos 

– (E) NDA 



A Morte Encefálica: aspectos 

ético-legais 

Bebê de 05 dias, sexo masc., tendo caído do berço, 

chega acompanhado pela mãe, transferido de posto 

de saúde onde inexistem exames complementares, 

com suspeita de morte encefálica, segundo relatório 

de transferência. Qual o procedimento (exames etc...) 

para diagnóstico de ME e eventual doação ? 

– Não há previsão de diagnóstico de morte encefálica 

para menores de 07 dias e prematuros. 

 

 



A Morte Encefálica: aspectos 

ético-legais 
Após ser informada da confirmação de ME, e embora tenha 

acompanhado a realização dos exames que comprovam o 

diagnóstico, a família requer que médico de sua confiança 

ratifique o diagnóstico antes do atestado, embora ele não seja 

neurologista nem membro da unidade.  

(A) A família não pode determinar isso, invadindo a autonomia médica e institucional, 

que já cumpriu o protocolo legalmente exigível, tendo-a avisado, inclusive, antes 

de realizá-lo. 

(B) A família tem o direito de pedir isso. 

(C) A família só pode solicitá-lo se pensa em autorizar a doação. 

(D) A família não pode exigi-lo, mas a equipe pode concordar com o pedido, como 

faculdade sua, tendo em vista o momento delicado e a dificuldade de aceitação 

desse tipo de diagnóstico. 

(E) A família não só pode requerer a presença do médico externo como pode, se 

quiser, exigir a repetição dos exames diagnósticos na presença deste. 



A Morte Encefálica: aspectos 

ético-legais 

Após ser informada de suspeita de ME, e embora tenha 

acompanhado a realização dos exames que comprovam o 

diagnóstico, a família requer que médico de sua confiança 

ratifique o diagnóstico antes do atestado, embora ele não seja 

neurologista nem membro da unidade.  

 

– Art. 3.°, § 3º, da Lei 9.434: “Será admitida a presença de médico 

de confiança da família do falecido no ato da comprovação e 

atestação da morte encefálica”.  



A Morte Encefálica: aspectos 

ético-legais 

Indivíduo com história prévia de exérese de globo 

ocular à direita tem suspeita de ME. Qual o 

procedimento? 

(A) No regramento atual não é possível o diagnóstico de ME nessa 

hipótese. 

(B) Embora de regra os testes devam ser bilaterais, pode haver, com a 

devida e documentada justificação nesse caso, a avaliação 

unilateral quanto aos testes oculares. 

(C) Um exame complementar bem feito e indicativo de ME pode 

dispensar os testes clínicos. 

(D) Embora de regra exija-se apenas um exame complementar, faz-se, 

excepcionalmente, mais de um neste caso, a fim de suprir os testes 

clínicos que não puderem ser realizados. 



A Morte Encefálica: aspectos 

ético-legais 

Morador de rua, sem identificação civil, chega ao 

Hospital Geral, após atropelamento, e evolui com 

quadro sugestivo de morte encefálica. A conduta é  

(A) Abrir o protocolo de ME e presumir doador, ante a falta de família 

ou responsável legal. 

(B) Pede-se autorização ao Judiciário para remoção dos órgãos, caso 

confirmada a morte encefálica. 

(C) Abre-se o protocolo, e, se houver morte encefálica confirmada, 

pode-se desligar o suporte artificial, mas não é possível a doação. 

(D) Nem se abre o protocolo. 



“A morte pertence à vida, como pertence o 

nascimento. O caminhar tanto está em 

levantar o pé como em pousá-lo no chão”. 

(Tagore – Pássaros Errantes, CCXVII)  


