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Exames Complementares 
• Angiografia cerebral 
• Cintilografia radioisotópica 
• Doppler transcraniano 
• Monitorização da pressão intra-craniana 
• Tomografia computadorizada com xenônio 
• Tomografia por emissão de foton único (SPECT) 
• Eletroencefalograma 
• Tomografia por emissão de positrons (PET) 
• Extração cerebral de oxigênio 

RESOLUÇÃO CFM nº 1.480/97 



Eletroenfalograma 



Eletroenfalograma 

• Avalia atividade elétrica cortical espontânea 
• Consiste em potenciais pós-sinápticos 

excitatórios e inibitórios alternantes 
 



Técnica do Eletroenfalograma 
em Morte Encefálica 

• Usar mínimo de 8 eletrodos na cabeça 
• Impedância intereletrodo entre 100 e 10.000 

ômegas 
• Distância intereletrodos de pelo menos 10 cm 
• Sensibilidade deve ser aumentada pelo menos a 

2uV por 30’ com inclusão de calibração 
apropriada 

• O filtro de alta freqüência não deve estar abaixo 
de 30Hz e o de baixa freqüência não deve estar 
acima de 1 Hz. 

Luccas FJ, Braga NI, Silvado CE. Technical recommendations for the electroencephalogram 
(EEG) recording in suspected brain death. Arq Neuropsiquiatr. 1998 Sep;56(3B):697-702. 



Eletroenfalograma em ME 

• EEG deve demonstrar falta de reatividade a 
intenso estímulo somatossensorial e audiovisual. 

• Temperatura corporal acima de 35° 
• Ausência de hipotensão antes e/ou durante o 

exame 
• Duração mínima do registro de 30 min 
• Registro simultâneo ECG 

 

Luccas FJ, Braga NI, Silvado CE. Technical recommendations for the electroencephalogram (EEG) 
recording in suspected brain death. Arq Neuropsiquiatr. 1998 Sep;56(3B):697-702.  
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Eletroenfalograma 



Exames Complementares de 
ME em Crianças 

• Acima de 2 anos igual a adultos 
• Abaixo de 2 anos: 

– De 1 ano a 2 anos incompletos: o tipo de exame é 
facultativo. No caso de eletroencefalograma são 
necessários 2 registros com intervalo mínimo de 12 
horas. 

– De 2 meses a 1 ano incompleto: dois 
eletroencefalogramas com intervalo de 24 horas. 

– De 7 dias a 2 meses de idade (incompletos): dois 
eletroencefalogramas com intervalo de 48 h. 



Casos Clínicos 



HMA: Paciente APS, feminino, 57 anos, cardiomiopatia 
chagásica prévia (FE < 30%) com arritmia 
ventricular (usava MP). Encontrada inconsciente e 
trazida a unidade de emergência onde foi  
constatada FV. Cardiovertida com retorno em ritmo 
de MP após 15 minutos. Apresentou hipotensão 
corrigida com DVA.  

  
 Fazia uso: digoxina, furosemida, clopidogrel e 

amiodarona. 
 
 Evoluiu em coma profundo apresentando crises 

convulsivas. Introduzido fenitoína. 

Caso Clínico 



Exame Neurológico 
Em coma (Glasgow=3) 
Hipotonia global 
Reflexos profundos +++, simétricos 
Reflexo cutâneo plantar flexão bilateralmente. 
Movimentos involuntários rítmicos em face. 
Pupilas mióticas, discreta anisocoria (D>E). 
Nuca livre. 
Reflexos córneo-palpebral, vestíbulo-ocular, 

óculo-cefálico e tosse ausentes. 



Exames Complementares 
CK:1465   CK-MB:222   LDH: 2689   TGO: 452   TGP:382 
TP: 38% Cr: 1,5 Ur: 76 
 
Eletrólitos (Na, K, Ca, Mg, Fósforo): normais. 
 
ECO: Disfunção severa do VE com FE 22 %. Ausência 

de trombos. 
 
TAC de Crânio: Edema cerebral difuso. 



Eletroencefalograma 



Perguntas 
• Podemos afirmar diagnóstico de ME? 

1. SIM 

2. NÃO 

• Como justificar o achado do EEG? 

• Anóxia cerebral 

• Distúrbio metabólico 

   T4 livre: 0,28 (0,8-1,4) 
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Doppler Transcraniano 



Doppler Transcraniano 



Doppler Transcraniano 



Doppler Transcraniano 

Sensibilidade 89% 
Especificidade 99% 



Doppler Transcraniano 



Caso Clínico 

• HMA: JRA, masculino, 58 anos, portador de 
HAS, admitido com história de cefaléia súbita 
seguida de perda de consciência há 2 horas. 

– Na admissão dados vitais estáveis 

– Glasgow: 9 

– Paresia em dimídio esquerdo 
 



TAC de Crânio 



Evolução 

• Avaliado por neurocirugião e realizado 
ventriculostomia 

• 24 horas sem sedação e não acordou. 

• Repetiu TAC de crânio 



TAC de 
Crânio  



Avaliação Clínica 

• Duas avaliações: 
– Glasgow 3 
– Reflexos do tronco encefálico ausentes 
– Teste de apnéia (+) 



Doppler Transcraniano 



FIM 
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