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RESUMO 

 

 

Lima SPB. Papel da angiotomografia no diagnóstico de morte encefálica: 
revisão sistemática [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2016. 
 
Introdução: Transplantes de órgãos ocorrem principalmente devido a 
doações provenientes de pacientes que apresentam morte encefálica (ME). 
Algumas situações limitam o diagnóstico de ME baseado apenas no exame 
neurológico, sendo necessário utilizar um exame de imagem ou gráfico para 
esta confirmação. No Brasil, o exame complementar é obrigatório por lei 
para todos os casos suspeitos. A maioria dos métodos complementares 
utilizados para confirmação de ME não está disponível em muitos locais do 
Brasil. Neste contexto, a angiografia por tomografia computadorizada (ATC) 
representaria uma alternativa, devido à presença de equipamentos de 
tomografia em diversos hospitais brasileiros. Porém, a capacidade de este 
exame reconhecer a interrupção da circulação intracraniana é desconhecida. 
Métodos: Realizou-se revisão sistemática para verificar evidência na 
literatura sobre o uso de ATC como teste avaliador de ME. Foram seguidas 
diretrizes de busca e extração de dados, sendo o QUADAS 2 utilizado para 
verificar risco de vieses e qualidade dos estudos. Os dados foram 
sumarizados para produzir metanálise. Resultados: Dez estudos com alto 
risco de vieses foram encontrados. Devido à falta de estudos controlados, 
não se obteve dados de especificidade. Trezentos e vinte e dois pacientes 
foram elegíveis para metanálise, a qual revelou 84,7% de sensibilidade. 
Houve variação de protocolos de avaliação das imagens de ATC entre os 
estudos, sobre a definição de resultados positivos ou negativos. Conclusão: 
ATC apresenta alta sensibilidade para detectar interrupção de circulação 
intracraniana entre pacientes com avaliação clínica compatível com ME. 
Este nível de evidência é similar ao de outros métodos utilizados no mundo. 
Há falta de estudos bem desenhados neste tema. 
 
Descritores: tomografia computadorizada por raios X; exame neurológico; 
morte encefálica; doadores de tecidos; transplantes; revisão sistemática. 
 



ABSTRACT 

 

 

Lima SPB. Role of computed tomography angiography in diagnosing brain 
death: a systematic review [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016. 
 
Background: Organ transplantation depends more often of donation from 
brain dead (BD) individuals. Several complications make the diagnosis of BD 
medically challenging and a complimentary method is needed for 
confirmation. Additionally, in Brazil, the complimentary diagnosis is 
mandatory by law, despite there are still many areas where these methods 
are not available. In this context, computed tomography angiography (CTA) 
could represent a valuable alternative, because of its widespread presence. 
However, the reliability of CTA for confirming brain circulatory arrest remains 
unclear. Methods: A systematic review was performed to identify relevant 
studies regarding the use of CTA as ancillary test for BD confirmation. 
Guidelines for online search were followed, and the QUADAS 2 tool was 
used to verify study quality. Data from the studies retrieved were extracted 
aiming to perform the meta-analysis. Results: Ten low quality studies were 
found. Due to the absence of controls in all studies, specificity could not be 
calculated. Three hundred twenty-two patients were eligible for the meta-
analysis, which exhibited 84,7% sensitivity. CTA image evaluation protocol 
exhibited variations between medical institutions regarding which intracranial 
vessels should be considered to determine positive or negative test results. 
Conclusions: For patients who were previously diagnosed with BD according 
to clinical criteria, CTA demonstrated high sensitivity to verify intracranial 
circulatory arrest. The current evidence that supports the use of CTA in BD 
diagnosis is comparable to other methods applied worldwide. Considering 
the importance of this subject, high quality studies are currently missing and 
needed. 
 
Descriptors: tomography, X-ray computed; neurologic examination; brain 
death; tissue donors; transplants; review, systematic. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O diagnóstico de morte encefálica (ME) deve ser determinado de modo 

preciso e sem incerteza, pois este diagnóstico conduz a interrupção de 

terapias médicas. Não relacionado diretamente ao diagnóstico de ME, mas 

profundamente ligado ao tema, a transplantação de órgãos e tecidos oferece 

oportunidade de tempo e qualidade de vida aos doentes, frequentemente em 

estado grave; contudo, sua realização depende quase invariavelmente da 

doação de órgãos e tecidos provenientes de indivíduos em ME. Em muitos 

países, como o Brasil, exame confirmatório é requerido além da avaliação 

clínica neurológica, quando há suspeita de ME1,2,3. 

A ausência de fluxo sanguíneo encefálico ou de perfusão sanguínea 

encefálica é aceita como evidência de ME4, e diversos são os testes 

complementares capazes de detectar esta condição. A angiografia digital 

(ASD) é considerada o exame padrão-ouro5,6,7 devido a sua alta 

sensibilidade e especificidade para identificar fluxo sanguíneo encefálico. 

Entretanto, este método é invasivo, não amplamente disponível e necessita 

de operador experiente e elevada quantidade de contraste para sua 

realização.  

Angiografia por tomografia computadorizada (ATC) pode ser 

empregada para avaliar os vasos intracranianos6-9-12. Adquire as imagens 

rapidamente, requer apenas um acesso venoso periférico para 

administração de contraste e não é operador-dependente. Seu custo é 

menor se comparado à ASD, e equipamentos de tomografia estão 

disponíveis em maior número de hospitais. Apesar destas vantagens, a ATC 

ainda não foi aprovada para investigar indivíduos com suspeita de ME13,14. 

Portanto, uma revisão sistemática foi realizada a fim de verificar a evidência 

atual para uso de ATC na condição ME. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

Avaliar as evidências científicas para utilização de ATC para 

confirmação de ME. 
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3  REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 Morte encefálica: aspectos históricos 

 

Na década de 50, o desenvolvimento da ventilação mecânica e 

terapias de suporte avançado de vida permitiram o surgimento de uma 

condição clínica inédita: pacientes com encéfalo irremediavelmente 

comprometido ainda mantinham preservadas suas principais funções 

hemodinâmicas e ventilatórias, exclusivamente devido à intervenção da 

tecnologia médica. Mollaret e Goulon, em 1959, ao avaliarem 23 pacientes 

em coma sem resposta ao estímulo doloroso, sem reflexos do tronco 

cerebral e com eletroencefalograma isoelétrico, nomearam esta condição 

como coma dépassé, o estado justamente prévio à morte total do 

indivíduo15, esta mesma situação foi considerada por Schwab cinco anos 

antes como morte do sistema nervoso central, sendo o primeiro a utilizar tal 

expressão. Porém, apenas após a realização do primeiro transplante 

cardíaco, em dezembro de 1967, houve a busca por uma definição 

abrangente e confiável do estado de coma irreversível. A Faculdade de 

Medicina de Harvard, em 1968, publicou os primeiros critérios formais para 

diagnóstico de morte encefálica (ME). O Royal College of Medicine da Grã-

Bretanha introduziu, em 1976, o teste da apneia, a necessidade do 

conhecimento de dano irreparável ao tecido cerebral, assim como a 

exclusão de causas reversíveis para o coma, a demonstração de ausência 

de reflexos de tronco encefálico, e a opção de se utilizarem outros exames 

complementares além do eletroencefalograma. Neste consenso, também se 

excluíram os reflexos medulares como impeditivos para o diagnóstico de 

ME16. Mais tarde, em 1995, a Academia Americana de Neurologia publicou 

uma revisão da literatura médica definidora dos critérios utilizados 

atualmente, e, em 2010, este mesmo comitê publicou uma nova revisão, 

incluindo estudos a partir de 1996, a fim de encontrar algum relato de 
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recuperação das funções neurológicas após o diagnóstico de ME, não 

havendo encontrado nenhum1.  

No Brasil, a primeira resolução sobre ME, de 1991, excluía crianças 

menores de dois anos, mesmo havendo aprovação do conceito pela 

literatura para crianças acima de 7 dias de vida desde 198717. O Decreto-Lei 

número 9.434, 1997, dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do 

corpo humano para fins de transplante e delega, em seu artigo 3°, ao 

Conselho Federal de Medicina (CFM) a normatização do diagnóstico de ME. 

Essa normatização foi estabelecida na publicação da Diretriz 1.480 do 

CFM18. Desde a elaboração dos critérios de ME segundo a escola de 

Harvard, estes vêm sendo modificados a fim de se elevar o rigor para 

emissão deste diagnóstico (Anexo A). 

 

 

3.2 Diagnóstico de morte encefálica: panorama atual 

 

Aristóteles definiu alma como sendo um corpo (matéria) havendo vida 

em seu interior, sendo três os níveis da alma, em grau de relevância, a 

inferior, ou nutritiva, se refere à capacidade de nutrição, reprodução e 

crescimento, em seguida, a alma sensitiva, referente à percepção e aos 

movimentos que apenas um ser vivente pode apresentar, e a superior, ou 

racional, o intelecto, que difere os seres humanos de outros seres viventes19. 

A ausência de esforço respiratório ou de batimentos cardíacos é 

claramente compreendida pela maioria das pessoas como sinônimo de 

morte. Porém, a principal diferença entre os seres humanos e os outros 

seres viventes é a atividade contínua de uma rede altamente especializada e 

interligada de trilhões de neurônios localizados no encéfalo. Logicamente, a 

cessação irreversível desta atividade encefálica determina a morte 

humana15.  

Logicamente, para alguns, ME tem sido um fato aceito, mas não 

consensual pelo mundo. Há dois anos, mais precisamente, desde dezembro 

de 2013, um caso em particular tem extrapolado fronteiras em constante 
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debate20. Jahi McMath, adolescente proveniente da Califórnia, EUA, recebeu 

o diagnóstico de ME após sofrer anóxia cerebral como complicação de um 

sangramento abundante após tonsilectomia para tratamento de apneia 

obstrutiva do sono. Tal diagnóstico foi realizado de acordo com padrões 

aceitos, por dois médicos, sendo um neurologista, além de um 

eletroencefalograma (EEG) haver demonstrado ausência de atividade 

elétrica cortical. O entrave se iniciou devido à discordância por parte da 

família com referência ao diagnóstico, iniciando-se uma batalha jurídica para 

evitar a desconexão dos aparelhos que mantinham Jahi respirando, a ponto 

de a paciente ser trasladada a outro hospital em outro estado, New Jersey, 

cujas leis locais permitem que a vontade da família, ao discordar do 

diagnóstico de morte exclusivamente por critérios neurológicos, prevaleça 

sobre a decisão médica. Atualmente, apesar de menores evidências 

expostas pela família em redes sociais neste transcurso, de que Jahi 

pudesse manter algumas funções neurológicas, tal como alguns movimentos 

ou mesmo a presença de sua menarca, duas situações chamam a atenção 

em particular; seu corpo não apresenta sinais de deterioração e, até o 

momento, não houve a necessidade de instalação de drogas vasoativas 

para manutenção pressórica. 

Remetendo novamente às filosofias de Aristóteles, apesar de 

milenares, nos trazem à luz a possibilidade de distinção entre o verdadeiro 

estado vegetativo persistente, em que o indivíduo preserva apenas parte de 

sua alma nutritiva, e o caso de Jahi, no qual o sofrimento de seu encéfalo foi 

aparentemente suficiente para produzir um estado intermediário entre a 

alma sensitiva e racional, não sendo capaz de respirar de forma natural, mas 

mantendo integro seu eixo hipotálamo-hipófise-ovário-útero, não 

demonstrando atividade elétrica ao EEG, porém apresentando ligeiros 

movimentos de extremidades superiores e inferiores apenas na presença de 

sua mãe. 

No Brasil, ME é legalmente reconhecida como equivalente ao óbito, e a 

completa avaliação desta condição deve ser realizada em todo individuo 

hospitalizado que levante a suspeita da interrupção das funções 
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neurológicas. Assim como o diagnóstico de determinada doença é 

importante para todo individuo em sofrimento, a mesma importância é 

encontrada na definição da morte do encéfalo. Isto representa redução da 

distanásia, do stress psicológico que envolve os familiares dos pacientes 

nessa situação, de gastos com recursos aplicados indevidamente na 

manutenção artificial da vida, além de possibilitar o aumento da doação 

humanitária de órgãos e tecidos para as pessoas que aguardam nas 

intermináveis filas por novo órgão. 

Para emissão de um diagnóstico de ME no Brasil, atualmente, é 

necessário reunir todos os seguintes critérios; (1) Conhecer a causa do 

coma, (2) afastar hipotermia ou uso de depressores do Sistema Nervoso 

Central - SNC, (3) realizar a avaliação de coma aperceptivo e reflexos de 

tronco encefálico, ausência de atividade motora supraespinal e apneia, por 

dois médicos diferentes e com intervalo de 6 horas para maiores de 2 anos 

de idade, 12 horas para crianças entre 1 a 2 anos incompletos, 24 horas 

para bebês entre 2 meses e 1 ano de vida incompleto e 48 horas para bebês 

entre 7 dias a 2 meses incompletos, e, finalmente, (4) realizar um exame 

gráfico auxiliar que demonstre a ausência de atividade elétrica, metabolismo, 

ou circulação sanguínea encefálica, sendo que, para menores de 1 ano de 

vida, apenas o EEG é aceito.  

Como exposto, ao contrário do conceito britânico de que para ME é 

suficiente a ausência de atividade do tronco encefálico16, o conceito norte-

americano considera a ausência de atividade de todo o encéfalo, sendo a 

constatação de coma não influenciado por fatores externos como prova de 

ausência de função cortical14. No Brasil, atualmente, o conceito de 

interrupção das funções de todo o encéfalo é a regra, porém, ao contrário do 

praticado nos Estados Unidos da América, a ausência da viabilidade cortical 

deve, obrigatoriamente, ser demonstrada por um exame complementar, a 

fim de justificar possíveis controvérsias devido aos diferentes graus de 

instrução da população, veracidade das informações ou crenças religiosas. 
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3.3 Transplantes de órgãos: aspectos históricos, éticos e atuais 

 

Eduard Zirm, em 1905, oftalmologista austríaco, realizou o primeiro 

transplante de córnea, restaurando a visão de um homem que ficou cego em 

um acidente. Em 23 de dezembro de 1954, o primeiro transplante renal Inter 

vivos bem-sucedido liderado pelo Dr. Joseph Murray e John Merril no 

Hospital Brigham, em Boston21. Um rim foi transplantado de Ronald Herrick 

em seu gêmeo idêntico, Richard, o qual viveu por mais oito anos após o 

procedimento. Dr. Murray, preocupado e não desejando ser promotor de um 

comportamento antiético, afirmou; “como médicos motivados e treinados a 

restabelecer a condição de saúde das pessoas, se torna um desvio aos 

nossos alvos arriscar a saúde de um individuo sadio, independentemente de 

quão puros sejam nossos propósitos”22. Estes mesmos médicos realizaram 

o primeiro transplante de rim bem-sucedido de um doador falecido, em 1962. 

No ano seguinte, 1963, o primeiro transplante de pulmão bem-sucedido 

foi liderado pelo Dr. James Hardy na Universidade do Mississipi, retirando o 

pulmão de doador cadavérico por critérios cardiorrespiratórios à 

consequência de infarto agudo do miocárdio. O primeiro transplante de 

fígado bem-sucedido foi liderado pelo Dr. Thomas Starzl na Universidade do 

Colorado, em 1967. A extração do fígado foi realizada de doador cadavérico, 

imediatamente após a parada cardiorrespiratória. Naquela década, se 

intensificou o debate a respeito de questões éticas referentes aos 

transplantes, pois a retirada de um órgão vital, invariavelmente, levaria o 

fornecedor à morte, e “quem teria o poder de decidir sobre a vida de um ser 

humano?”22. Os resultados muito insatisfatórios obtidos pelos primeiros 

transplantadores, possivelmente entre outros fatores, pela dificuldade de 

preservação de um órgão retirado de um doador cadavérico, aumentaram a 

atenção da comunidade médica a respeito dos indivíduos portadores de 

doença neurológica gravíssima irremediável, sob suporte ventilatório, que 

mantinham a viabilidade de seus demais órgãos, entidade desprovida de 

definição, considerada por uns “coma irreversível” e por outros “morte 

encefálica”. 
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Pode se afirmar que o clímax da discussão se deveu a que, em 

dezembro daquele mesmo ano, 1967, foi realizado o primeiro transplante de 

coração bem-sucedido, liderado pelo Dr. Christian Barnard no Hospital 

Groote Schuur, na Cidade do Cabo, África do Sul. Dr. Barnard, devido à 

urgência do transplante que estava prestes a realizar, administrou potássio a 

uma paciente cujo encéfalo havia interrompido atividade devido a 

traumatismo craniano grave, provocando paralisia cardíaca, removendo seu 

coração em seguida23.  

Em sequência, a publicação da Harvard Medical School, em 1968, 

tratou de definir o coma irreversível como um novo critério para morte, 

devido a que “critérios obsoletos para definição de morte poderiam levar à 

controvérsia e a empecilhos para obtenção de órgãos para transplantes”. 

Por fim, apenas em 1981, o congresso norte-americano aprovou a nova 

definição de morte, a qual incluía critérios cardiopulmonares ou 

neurológicos, abrindo o caminho para a retirada de órgãos de pacientes 

cujas funções vitais estivessem mantidas exclusivamente por meio de meios 

artificiais24.  

 

 

3.4 Angiografia por tomografia computadorizada 

 

Angiografia por tomografia computadorizada do crânio, ou 

angiotomografia, é um método diagnóstico capaz de obter imagens 

anatômicas vasculares intracranianas por tomografia, ou seja, raios X. 

Especialmente os aparelhos modernos, a partir de 32 canais, realizam 

reconstruções computadorizadas para observação de relações anatômicas 

vasculares, ósseas e neurológicas, e as possíveis patologias relacionadas. 

Em se tratando da avaliação de morte encefálica, hipotensão arterial 

contraindica a utilização deste método, sendo convencionado que os 

pacientes apresentem pressão arterial sistólica igual ou acima de 90 mmHg 

no momento do exame. Uma fase prévia à administração de contraste se 

inicia ao nível de C1-C2 até o nível da convexidade, sendo, 
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aproximadamente, 16 cortes de 0,5 mm de espessura cada. Em seguida, 

80-85 mL de solução iodada concentrada (370-400 mg/ml) são injetados por 

via periférica a 3 mL/s, seguido de 20 mL de solução salina. A segunda e 

terceira fase são obtidas, respectivamente, a 20 e 60 segundos após a 

injeção do contraste6. 

 

 

3.5 Resumo de diretrizes de revisão sistemática e metanálise 

 

A revolução da tecnologia da informação propiciou aceleração da 

difusão do conhecimento científico. Revisões sistemáticas são estudos de 

síntese da informação científica disponível na literatura a partir de diretrizes 

metodológicas sólidas, a fim de se agregarem evidências que possam 

nortear a prática clínica. A principal ideia vinculada às revisões sistemáticas 

é a reprodutibilidade, ou seja, estas devem levantar uma questão clara, 

definir a estratégia de busca, e esclarecer critérios de inclusão e exclusão, e 

principalmente, submeter os artigos selecionados aos instrumentos de 

verificação de qualidade25. Em se tratando de testes diagnósticos, quando 

como resultado de uma revisão sistemática forem encontrados estudos 

similares no perfil de pacientes e protocolo de realização, ou seja, quando a 

heterogeneidade encontrada for nula ou mínima, o desempenho do teste em 

investigação poderá ser sumarizado, gerando novos resultados estatísticos, 

o que é chamado metanálise. 

 

 

3.5.1 Introdução e objetivo 

 

A revisão deve iniciar justificando seu propósito em poucos parágrafos. 

O acrônimo PICO define a estrutura adequada de um estudo de acurácia 

diagnóstica; 
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P- População: É importante definir claramente a patologia ou condição 

clínica de interesse e o grupo populacional, devido a que o teste diagnóstico 

pode se comportar de forma diferente a depender da população estudada.  

I- Intervenção: É o teste a ser avaliado, deve ter enumeradas as 

vantagens sobre o padrão de referência, as quais motivaram a pesquisa, já 

que este último é um teste reconhecidamente capaz de diagnosticar ou 

avaliar a condição estudada.  

C- Comparação: É o teste com o qual o teste índice será comparado. 

Deve ser um método que apresente alta acurácia para diagnóstico da 

condição em questão.  

O- Desfecho (outcome): Os resultados dos estudos diagnósticos 

podem ser diversos, é necessário avaliar o impacto que os desfechos do 

teste diagnóstico apresentam para os pacientes. A metodologia Ideal nestes 

casos é a dos ensaios clínicos randomizados, submetendo os pacientes e 

controles de forma aleatória e cega aos testes índice e de referência, 

comparando os riscos em termos de morbidade ou mortalidade, além do 

desempenho e dos custos entre os testes. 

 

 

3.5.2 Métodos 

 

Este processo deve ser realizado por, no mínimo, dois revisores, a 

definição dos critérios de elegibilidade e as divergências resolvidas por 

consenso, o que se aplica também à extração dos dados e à confirmação da 

elegibilidade. Abaixo, listamos as principais características que devem ser 

examinadas em cada estudo: 

 

1. Número da amostra, sexo, média de idade, dados clínicos de 

interesse para a condição estudada. 

2. Tipos dos estudos, informações sobre o espectro da condição 

estudada. 
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3. Descrição da metodologia de aplicação do teste índice, 

características dos equipamentos utilizados. 

4. Descrição da metodologia de aplicação do teste de referência, 

definições de positividade do teste. 

5. Resultados qualitativos e quantitativos dos testes, medidas de 

desempenho para formar a tabela de contingência 2 x 2, perdas e 

exclusões. 

 

O protocolo de busca deve estar bem definido, a fim de garantir a 

recuperação de todas as evidências literárias disponíveis, e claramente 

descrito a fim de permitir sua reprodutibilidade, deve relatar o número e a 

abrangência de tempo dos estudos obtidos e as fontes utilizadas. As 

principais fontes são MEDLINE, Embase, LILACS, SCOPUS, Web of 

Science, CINAHL, Australasian Medical Index, Chinese Biomedical Literature 

Database e CRDTAS (Cochrane Register of Diagnostic Test Accuracy 

Studies), além da literatura cinzenta, a qual é base de informação de dados 

não publicados. A forma ideal de realizar a busca é definir os termos que 

serão utilizados, consultando as possíveis variações dos descritores em 

cada base, e combiná-los entre si por meio dos operadores booleanos, 

especialmente “OR” e “AND”. Destes estudos recuperados pela busca, uma 

leitura breve de título e resumo de cada um permitirá encontrar aqueles que 

se encaixam nos critérios de elegibilidade. As referências dos estudos 

escolhidos poderão auxiliar a consolidação da busca.  

Para estudos de acurácia diagnóstica, o QUADAS 2 (Quality 

Assessment of Diagnostic Accuracy Studies) é o mais recomendado 

avaliador do risco de vieses ou variações, quanto à seleção de pacientes, à 

execução do teste índice, à execução do teste de referencia e ao fluxo e 

tempo26. Este instrumento é composto por questões cujas respostas podem 

classificar os estudos como alta, baixa ou incerta probabilidade de viés, ou 

disparidades relacionadas à aplicabilidade. 
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3.5.3 Resultados 

 

Não é o objetivo deste texto abordar as metodologias estatísticas 

minuciosamente. Como definido nos métodos, nesta seção, deve-se 

apresentar, de preferência, em gráfico, o fluxo de seleção dos estudos 

incluídos, as características demográficas, dados metodológicos dos 

estudos, período de abrangência e resultados complementares. As revisões 

sistemáticas de testes diagnósticos devem obter os resultados do 

desempenho do teste índice nos diferentes estudos avaliados e, se possível, 

montar as tabelas de contingência 2x2 para fins de metanálise. Com estes 

dados, serão calculados, quando possível, a sensibilidade, especificidade, 

valor preditivo positivo e negativo, razões de verossimilhança negativa e 

positiva, razão de chances diagnóstica e cálculo de metanálise. Também 

deve avaliar a presença de heterogeneidade e viés de publicação. 

 

 

3.5.4 Discussão 

 

A discussão deve essencialmente destacar as limitações que o 

presente estudo apresenta em decorrência de seus resultados, e, por outro 

lado, as novidades que este pode oferecer à literatura, a abrangência, a 

relevância e o impacto destes resultados. Pode associar resultados e 

conclusões de outros estudos que suportem as opiniões que venham a ser 

expressadas, e debater as possíveis divergências de opinião. 

 

 

3.5.5 Conclusões 

 

Para aqueles resultados considerados conclusivos em concordância 

com a estatística e metanálise, estes podem ser expostos como afirmações. 

As limitações antes discutidas podem ressaltar a necessidade de novos 

estudos e sugerir os pontos de interesse a serem investigados. 
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4 MÉTODO 

 

 

4.1 Critérios de elegibilidade 

 

De acordo com o acrônimo PICO, a população estudada (P) incluiu 

pacientes de ambos sexos, qualquer idade e data de publicação, comatosos 

devido a diferentes doenças do encéfalo. Referente ao teste índice (I), 

incluímos estudos transversais controlados ou não, os quais empregaram 

ATC como exame para avaliação de ME, em comparação a outro método 

(C) considerado “padrão-ouro” nesta condição, o qual poderia variar entre os 

estudos. O desfecho (O) esperado foi a ausência de observação de 

contraste em vasos intracranianos nos pacientes com ME e a presença de 

contraste nos vasos intracranianos em pacientes sem ME.   

Foram excluídos (1) estudos não publicados em Inglês; (2) relatos de 

casos ou séries de casos muito pequenas (ao menos 10 pacientes); (3) 

resumos, revisões ou protocolos de pesquisa; e (4) estudos em animais. 

 

 

4.2 Estratégia de busca 

 

Ampla busca foi realizada na literatura médica por meio das bases 

eletrônicas, incluindo MEDLINE, the Cochrane Library, Embase e LILACS. 

Os termos foram aplicados em Língua Inglesa, sendo “and” usado para 

combinar ATC e ME na busca, sendo, em seguida, a mesma busca repetida 

com termos similares, como angiography, angiogram, tomography, ancillary 

tests, neurological death and circulatory arrest. Tabela 1 mostra os 

resultados da busca. 
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Tabela 1 - Termos médicos aplicados para buscas na MEDLINE e seus 
respectivos resultados 

Termos Número de Estudos Encontrados 

CT angiography and brain death 122 

angiography and brain death 890 

angiography  and circulatory arrest 493 

angiography and neurological death 349 

angiogram and brain death 918 

tomography and brain death 2944 

ancillary test and brain death 27 

 

A mesma busca foi realizada em outras bases de dados, porém o 

número de estudos encontrados não foi superior ou qualitativamente distinto. 

Dois autores8,27 foram contatados para esclarecer dúvidas sobre seus 

respectivos trabalhos. O fluxograma abaixo descreve o processo de seleção 

dos estudos. 

 

 

 

A qualidade dos estudos foi avaliada por dois pesquisadores 

independentes (SB e MKA). Utilizou-se o Quality Assessment of Diagnostic 

Accuracy Studies 2 (QUADAS 2, Tabela 2), uma reconhecida ferramenta 

recomendada para uso em revisões sistemáticas, para avaliar a qualidade 

dos testes diagnósticos, e o risco de vieses no desenho e realização dos 

estudos. 

 

5743 estudos 
encontrados 
na Medline  

1543 estudos 
após exclusão 
de duplicatas 

15 estudos de 
avaliação de 
ME por ATC 

11 estudos de 
acordo aos 
critérios de 

inclusão 

10 estudos 
incluidos para 

sintese 
qualitativa 

8 estudos inc. 
para sintese 
quantitativa 

(meta-analise) 
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Tabela 2 - Risco de vieses e julgamento de aplicabilidade pelo QUADAS 2 

DOMINIO 
SELEÇÃO DE 
PACIENTES 

TESTE ÍNDICE 
TESTE DE 

REFERÊNCIA 
FLUXO E TEMPO 

Descrição 

Descreve 
métodos de 
seleção de 
pacientes. 

Descreve o 
teste índice e 
como este foi 
conduzido e 
interpretado. 

Descreve o 
padrão de 

referência e 
como este foi 
conduzido e 
interpretado. 

Descreve o 
intervalo e 

intervenções entre 
os testes, além de 

pacientes 
excluídos. 

Questões-chave 
(sim, não, incerto) 

Os pacientes 
foram 

selecionados de 
forma aleatória, 

encoberta e 
consecutiva? 

Evitou-se o 
desenho caso-

controle? 

Evitaram-se 
exclusões 

inapropriadas? 

Os resultados 
do teste foram 
interpretados 

sem o 
conhecimento 
dos resultados 

do teste 
referência? 

O ponto de corte 
foi pré-

especificado? 

O teste 
referência 
utilizado 
classifica 

corretamente tal 
condição? 

Os resultados 
do teste 

referência foram 
interpretados 

sem o 
conhecimento 
dos resultados 
do teste índice? 

O intervalo entre os 
testes foi 

apropriado para 
evitar modificações 

na situação dos 
pacientes? 

Todos os pacientes 
foram avaliados por 
ambos métodos e 

incluídos na 
análise? 

Risco de viés (alto, 
baixo, incerto) 

Pôde a seleção 
de pacientes 

haver 
introduzido 

viés? 

Pôde a 
condução ou 

interpretação do 
teste índice 

haver 
introduzido 

viés? 

Pôde a 
condução ou 

interpretação do 
teste referência 

haver 
introduzido 

viés? 

Pôde o fluxo de 
pacientes haver 
introduzido viés? 

Aplicabilidade 

(reprodutibilidade) 

Houve pacientes 
incluídos que 

não se 
encaixam na 
questão do 

estudo? 

No teste índice, 
sua realização 

ou interpretação 
diferem da 
questão do 

estudo? 

Há possibilidade 
de que a 
condição 

definida pelo 
teste referência 

não seja 
adequada à 
questão do 

estudo? 

- 

 

 

4.3 Análise estatística 

 

Para análise estatística, apenas estudos que avaliaram a realização de 

ATC6-8,27-34 na confirmação de ME foram incluídos. Considerando a 

concordância (verdadeiro positivo) e a discordância (falso negativo) entre os 

exames (ACT ou TCP) e o padrão-ouro (variado) em pacientes com ME, a 

sensibilidade do método foi calculada dentro de um intervalo de confiança de 

95%, utilizando o software CATMAKER calculator (disponível em 

www.cebm.net/catmaker-ebm-calculators). Não foi possível calcular a 
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especificidade do método devido à falta de falsos positivos (todos os 

pacientes apresentavam ME). A expressão gráfica de metanálise da 

sensibilidade de todos os estudos foi desenvolvida utilizando-se o software 

OpenMetaAnalyst (disponível em http://www.cebm.brown.edu/openmeta/). 

As escalas (Tabela 3) foram nomeadas de acordo com o número de 

vasos sanguíneos ausentes à avaliação das imagens, sendo escala 7-

pontos (baseada na ausência de visualização das artérias pericalosas e 

segmentos corticais das ACMs, as veias cerebrais internas (VCI) e veia 

cerebral magna), como proposto por Dupas et al.33 ou escala 4-pontos 

(baseada exclusivamente na ausência de visualização dos segmentos 

corticais distais das ACMs e VCIs), tal qual proposto por Frampas et al.6 e 

aceito pela Sociedade Francesa de Radiologia35. 

 

Tabela 3 - Critérios da ATC para ME. Adaptado de Rieke et al. 

1 ponto pela não visualização de 
7-pontos  

(Dupas et al., 1998) 
4-pontos  

(Frampas et al., 2009) 

Ramos terminais (M4) da ACM direita 1 ponto 1 ponto 

Ramos terminais (M4) da ACM esquerda 1 ponto 1 ponto 

Artéria pericalosa direita (A3) 1 ponto - 

Artéria pericalosa esquerda (A3) 1 ponto - 

Veia cerebral interna direita 1 ponto 1 ponto 

Veia cerebral interna esquerda 1 ponto 1 ponto 

Veia cerebral magna 1 ponto - 

Somatória 7 pontos 4 pontos 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1  Estudos obtidos 

 

Por definição, os estudos que avaliam testes diagnósticos são 

transversais. Foram identificados oito estudos prospectivos não         

controlados6-8,27,29-32, um estudo caso/controle33, uma coorte34 e um estudo 

retrospectivo28. Todos os estudos demonstraram alto risco de vieses de 

acordo aos critérios aplicados, e nenhum dos estudos foi considerado não 

válido. 

 

 

5.2  Características dos estudos obtidos 

 

A Tabela 4 descreve as principais características destes estudos 

seguindo o acrônimo PICO. 

 

Tabela 4 – Principais características destes estudos seguindo o acrônimo 
PICO 

ESTUDO ANO N DIAGNÓSTICOS 
TIPO DO 
ESTUDO 

TESTE 
ÍNDICE 

TESTE 
COMPARATIVO 

DESFECHO 

Dupas et al. 1998 14 TCE, AVCH, AVEI 
PROSPECTIVO 

CASO 
CONTROLE 

ATC EEG, ASD 

SENSIBILIDADE 
100% 

ESPECIFICIDADE 
100% 

(CONTROLES 
SAUDÁVEIS) 

Leclerc et al. 2006 15 
TCE, AVEH, 

PCAF, AC, AVEI 
Prospectivo Não 

controlado 
ATC _ 93% sensibilidade 

Combes et al. 2007 43 
TCE, AVEI, HSA, 

AC, M 
Prospectivo Não 

controlado 
ATC ASD 69% sensibilidade 

continua 
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conclusão 

ESTUDO ANO N DIAGNÓSTICOS 
TIPO DO 
ESTUDO 

TESTE 
ÍNDICE 

TESTE 
COMPARATIVO 

DESFECHO 

Quesnel et al. 2007 21 TCE, AVEI, AC, NI 
Prospectivo Não 

controlado 
ATC EEG 52,4% sensibilidade 

Frampas et al. 2009 105 TCE, AVEH, HSA 
Prospectivo Não 

controlado 
ATC _ 85,7% sensibilidade 

Escudero et al. 2009 27 
TCE, HSA, AVCH, 

TSVI 
Prospectivo Não 

controlado 
ATC/ 
TCP 

EEG, DTC 89% sensibilidade 

Bohatyrewicz 
et al. 

2010 24 
AVEH, HSA, 

AVEI,NI 
Prospectivo Não 

controlado 
ATC/ 
TCP 

ASD 100% sensibilidade 

Berenger et al. 2010 22 TCE, AVEI 
Prospectivo Não 

controlado 
ATC NMPT 86% sensibilidade 

Rieke et al. 2011 29 
TCE, AVEI, 
AVEH, HSA 

Retrospectivo ATC _ 75,9% sensibilidade 

Welschehold 
et al. 

2012 71 
TCE, HSA, AVEI, 

AVEH, AC 
Prospectivo Não 

controlado 
ATC PEA, EEG, DTC 86% sensibilidade 

Welschehold 
et al. 

2013 30 
TCE, HSA, AVEI, 

AVEH, AC 
Coorte ATC PEA, EEG, DTC 90% sensibilidade 

TCE: traumatismo crânio-encefálico, HSA: hemorragia subaracnoide, AVEH: acidente vascular 
encefálico hemorrágico, AVEI: acidente vascular encefálico isquêmico, AE: anóxia encefálica, 
NI: neoplasia intracraniana, TSVI: trombose de seio venoso intracraniano, PCAF: perfuração 
craniana por arma de fogo e M: meningite. ATC: angiotomografia, TCP: tomografia de perfusão, 
EEG: eletroencefalograma, DTC: Doppler transcraniano, NMPT: teste de perfusão por medicina 
nuclear, PEA: potenciais evocados auditivos 

 

Os trabalhos foram realizados de 1998 a 2013, sendo uni ou 

multicêntricos, de instituições médicas da Europa ou América do Norte. 

Foram incluídos adultos de ambos os sexos, havendo sido diagnosticada 

ME devido a traumatismo cranioencefálico, acidente vascular encefálico 

isquêmico, hemorragia intracraniana, tumor encefálico, anóxia, meningite e 

trombose venosa encefálica.  

Após a exclusão de hipotermia ou efeito de drogas depressoras do 

sistema nervoso central, os pacientes foram selecionados por haver ME 

diagnosticada por critérios clínicos exclusivamente6-8, ou, além do 

diagnóstico clínico, apresentavam a confirmação diagnóstica por meio de 

outro teste aplicado previa ou, posteriormente, à realização da ATC, como 
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EEG30,33,34, potenciais evocados34, teste de perfusão por medicina nuclear 

(NMPT)29, doppler transcraniano (DTC)32,34 e ASD8,32. 

Welschehold et al. publicaram quatro estudos desde uma amostra 

comum; selecionamos o estudo que incluiu o maior número de pacientes27. 

Outro estudo nesta mesma amostra avaliou por ATC pacientes com suspeita 

de ME mesmo antes de realizar a avaliação clínica completa. Após a 

confirmação clínica, os pacientes foram submetidos a ATC novamente34. 

Em todos os estudos, as imagens foram avaliadas por radiologistas 

conhecedores do estado clínico dos pacientes, porém “cegos” em referência 

aos resultados dos outros testes complementares, nos estudos 

correspondentes. 

Diferentes equipamentos foram utilizados, como Siemens Sensation 

647,28, 8-slice GE LightSpeed Ultra8, 16-slice Somatom Sensation 16 CT29,32, 

32-slice Aquilion34, Multislice Detector Tomographer Aquilion 64 Toshiba31, e 

GE High Speed CT Scan30. 

O marcador da correta administração de contraste foi a visualização 

das artérias temporais superficiais ou a porção proximal das artérias 

emergentes do arco aórtico29. As imagens foram obtidas a 20, 30 e 60 

segundos após a injeção do contraste. Não houve relatos de disfunção renal 

após a administração do contraste. 

 

 

5.3 Avaliação dos desfechos 

 

A Tabela 5 descreve os resultados dos questionamentos contidos no 

QUADAS 2 na avaliação dos riscos de vieses. 
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Tabela 5 - Critérios QUADAS 2 

ESTUDO RISCO DE VIESES APLICABILIDADE 

 
Seleção de 
pacientes 

Teste 
índice 

Teste 
referencia 

Tempo e 
fluxo 

Seleção de 
pacientes 

Teste 
índice 

Teste 
referencia 

Dupas et al., 1998 AR BR BR AR BR BR BR 

Leclerc et al., 2006 AR BR AR AR BR BR AR 

Combes et al., 2007 AR BR BR ? BR BR BR 

Quesnel et al., 2007 AR BR BR ? BR BR AR 

Frampas et al., 2009 AR BR AR AR BR BR AR 

Escudero et al., 2009 AR AR BR AR BR BR BR 

Bohatyrewicz et al., 
2010 

AR BR BR ? BR BR BR 

Berenguer et al., 2010 AR AR BR BR BR BR BR 

Rieke et al., 2011 AR BR AR AR BR BR AR 

Welschehold et al., 
2012 

AR BR BR AR BR BR BR 

Welschehold et al., 
2013 

AR BR BR AR BR BR BR 

BR= Baixo Risco; AR= Alto Risco; ?= Risco incerto 

 

Referente à seleção de pacientes, foi observado risco de viés devido a 

que todos os estudos foram realizados em amostras cuja condição ME era 

conhecida. Além do exposto, Berenguer et al.29 não submeteram sua 

amostra completa ao teste de apneia, não providenciando explicação para 

este feito. A respeito do teste índice, o risco de viés apresentado por 

Escudero et al. e Berenguer et al. se deve à ausência de avaliação da fase 

venosa nestes estudos, imprescindível para confirmar a drenagem 

sanguínea encefálica.  

Leclerc et al., Frampas et al. e Rieke et al. não compararam os 

resultados da ATC com algum outro teste complementar. Bohatyrewicz et al. 

relataram de 12 a 48 horas o intervalo entre a realização de ATC/TCP e a 

ASD, enquanto no estudo de Quesnel et al. este dado está ausente. No 

estudo de Combes et al., EEG foi utilizado como padrão-ouro, porém, em 

apenas 48% da amostra, foi possível realizar ambos testes 

simultaneamente. Estes estudos exibiram risco não claro de viés de fluxo e 

tempo. Em todos os demais estudos, exceto por Berenguer et al., os 
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pacientes foram submetidos à realização de diferentes testes de referência, 

fato que elevou o risco de viés. Os conceitos de aplicabilidade foram 

satisfatórios em todos os estudos, exceto por aqueles que não compararam 

a ATC ou TCP com um teste “padrão-ouro”. 

Nenhum dos estudos menciona divergência de opiniões entre os 

radiologistas envolvidos, tampouco o intervalo entre a aquisição e avaliação 

das imagens. Os escores entre observadores não foram calculados. 

Como previsto, a sensibilidade da ATC foi inferior ao se aplicar a 

escala 7-pontos. Combes et al.31 relataram 30,2% de falso negativos. Não foi 

possível verificar a especificidade do método pois nenhum trabalho foi 

realizado com controles elegíveis. Welschehold et al. (2013)34 concluíram 

90% de especificidade pela interrupção circulatória ao nível do forâmen 

magno de três entre trinta pacientes considerados controles, porém o real 

estado clínico, seja ME ou não, não era conhecido imediatamente após a 

obtenção das imagens, levantando a possibilidade de viés de seleção. A 

Tabela 6 mostra o número de pacientes de cada estudo e a relação de 

vasos observados de acordo com a classificação de 4 pontos. 

 

Tabela 6 – Número de pacientes de cada estudo e a relação de vasos 
observados de acordo com a classificação de 4 pontos 

ESTUDO N 
AUSÊNCIA TOTAL 

DE CONTRASTAÇÃO 
CAPTAÇÃO DE 

CONTRASTE EM ACM 
CAPTAÇÃO DE 

CONTRASTE EM VCI 

Dupas et al., 1998 14 14 0 0 

Leclerc et al., 2006 15 14 1 0 

Combes et al., 2007 43 35 7 1 

Quesnel et al., 2007 21 13 7 2 

Frampas et al., 2009 105 90 15 2 

Escudero et al., 2009 27 24 I ND 

Bohatyrewicz et al., 2010 24 24 0 0 

Berenguer et al., 2010 22 19 I ND 

Rieke et al., 2011 29 22 6 4 

Welschehold et al., 2012 71 67 4 0 

Welschehold et al., 2013 (30) (29) (1) 0 

TOTAL 371 322 40 9 

N = amostra total, ACM = artéria cerebral média, VCI = veia cerebral interna, I= incerto, ND 
= não disponível. 
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Trezentos e setenta e um pacientes com morte encefálica foram 

submetidos à avaliação com angiotomografia; 322 pacientes exibiram 

completa ausência de captação de contraste, enquanto 40 pacientes 

exibiram, ao menos, uma ACM, e apenas 9 mostraram captação de 

contraste por alguma VCI.  

A sensibilidade da angiotomografia para confirmação de ME variou 

entre 52,4%30 a 100%7,33; esta considerável diferença deveu-se à 

heterogeneidade na interpretação das imagens nos diferentes trabalhos. 

Ainda que adaptados todos os resultados para a escala de 4 pontos nos 8 

estudos nos quais isto é possível, encontramos elevada heterogeneidade de 

sensibilidade, representada por I^2 = 62,3%, e recalculamos a sensibilidade 

em 84,7%, variando desde 75,3 a 91% (p< 0,001). Quarenta e três de 322 

pacientes mostraram contraste ou em artérias corticais e/ou veias cerebrais 

profundas (Tabela 7). Estas considerações excluem os trabalhos de 

Berenguer et al. e Escudero et al. devido a que estes estudos não avaliaram 

a fase venosa, e Welschehold et al., 2013, por este estudo ser parte de uma 

amostra maior. A sensibilidade se elevou a 97,5% quando avaliadas 

exclusivamente as VCIs. 

 

Tabela 7 - Tabela de contingencia 2 x 2 para meta analise da sensibilidade 
da ATC pelo critério de 4 pontos segundo 8 estudos selecionados 

 
MORTE 

ENCEFÁLICA 
SEM MORTE 
ENCEFÁLICA 

TOTAL 

ATC + 279 0 279 

ATC - 43 0 43 

TOTAL 322 0 322 

 

A Figura 1 mostra a análise estatística dos resultados padronizados 

para a escala de 4 pontos. 
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Figura 1 – Metanálise da sensibilidade foi igual a 84,7%. Houve elevada 
heterogeneidade de resultados entre os estudos. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Caracterização do material utilizado 

 

Em algumas situações, a exclusiva aplicação dos critérios clínicos para 

diagnosticar ME é impossível, como, por exemplo, em casos de traumatismo 

facial grave com lesões oculares ou auditivas, em pacientes sob efeito de 

drogas sedativas ou com paralisia neuromuscular, ou quando o teste de 

apneia está contraindicado (por instabilidade respiratória ou lesão cervical 

grave) ou invalidado (para portadores de doença pulmonar obstrutiva 

crônica); nestas circunstâncias, os exames complementares se tornam 

essenciais para concluir o diagnóstico. A despeito do exposto, muitos países 

ao redor do mundo consideram os exames complementares um meio de 

aumentar a certeza do diagnóstico e, legalmente, requerem a realização 

destes em todos os pacientes com suspeita de ME3,35.  

Atualmente, não há estudos suficientes sobre os mais utilizados 

métodos complementares para diagnóstico de ME9,13,14,37, incluindo 

SPECT38. No Reino Unido, a perda irreversível dos reflexos do tronco 

encefálico é suficiente para o diagnóstico de ME3,16,39, sendo facultativa a 

realização de exames adicionais14,35. Por outro lado, no Brasil, por exemplo, 

o diagnóstico só pode ser concluído com a demonstração de inviabilidade de 

todo o encéfalo, e, devido a isto, os testes diagnósticos são essenciais, 

sendo DTC, EEG e Angiografia os métodos mais comumente utilizados. 

DTC e EEG são exames dependentes do avaliador, e este último ainda está 

sujeito a interferências do ambiente, drogas sedativas ou outros fatores10. 

Angiografia é um método invasivo28 e, similar ao DTC e ao EEG, pode não 

estar disponível em alguns hospitais. 
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Recentemente, Kramer et al. publicaram uma metanálise a respeito do 

uso de ATC para diagnóstico de ME. Os autores concluíram que o uso 

rotineiro da ATC como método diagnóstico de ME não é recomendável até 

que os critérios de ME por meio de ATC sejam validados 

prospectivamente40. Os artigos incluídos em ambas as revisões foram os 

mesmos, com a exceção de um resumo41, e um estudo retrospectivo de TCP 

em 11 pacientes42, identificados por Kramer et al. (2014). 

A verificação de qualidade dos estudos obtidos por meio do QUADAS 2 

revelou deficiências metodológicas, especialmente pela carência na 

informação de (1) como a avaliação clínica foi realizada, (2) se os 

radiologistas envolvidos estavam “cegos”, e (3) se os pacientes foram 

selecionados consecutivamente. Além do exposto, (4) o intervalo entre a 

realização da ATC ou TCP e o teste de referência foi excessivamente longo 

em alguns casos, e, principalmente, (5) ATC e TCP foram realizadas 

exclusivamente em pacientes diagnosticados com morte encefálica clínica. 

Apenas um estudo34 incluiu controles em condições ideais para comparação 

entre grupos, apesar de havermos notado risco de viés de seleção. 

Observamos, também, heterogeneidade entre os estudos em referência aos 

critérios utilizados para definir um exame como positivo para ME. Mais além, 

os testes de referência utilizados foram diferentes dentro do mesmo estudo 

em alguns destes. 

Nossos resultados fortalecem a hipótese de que a ATC pode ser 

utilizada como método avaliador da interrupção da circulação intracraniana 

naqueles casos em que o paciente tenha uma avaliação clínica completa 

compatível com este diagnóstico, tal como Taylor et al. concluíram em outra 

revisão sistemática5. Porém, ao se tratar da decisão de retirada de suporte 

ventilatório e medicamentoso de um indivíduo, é imprescindível que o 

método utilizado obtenha falsos positivos próximo a zero. 
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A ATC não é capaz de avaliar adequadamente a microvasculatura 

encefálica, porém, na grande maioria dos casos de ME, ATC demonstrou 

ausência total de visualização das artérias encefálicas ou, ainda, apenas a 

visualização de porções proximais dos vasos do polígono de Willis, como 

mostrado na Tabela 4. 

Um fenômeno anteriormente descrito em angiografias como fluxo 

passivo (stasis filling) foi relatado nestes estudos de forma similar. Este 

fenômeno se deve a que uma pequena porção do meio de contraste pode 

ser conduzida ao interior do crânio mediante colaterais provenientes da 

artéria carótida externa6,29,33,34,43,44. Consequentemente, porções proximais 

dos vasos do polígono de Willis podem ser contrastadas mesmo em 

pacientes com morte encefálica. Em um estudo de imagem post-mortem, foi 

constatado o preenchimento sanguíneo dos grandes seios venosos 

intracranianos e das artérias basais do encéfalo por até 24 horas após a 

parada cardíaca45. 

ATC apresentou comportamento similar a outros métodos utilizados 

para avaliar circulação sanguínea encefálica13,45. Não é apta a mensurar o 

tempo médio de trânsito sanguíneo ou mostrar vasos caso o fluxo sanguíneo 

esteja excessivamente lento. Porém, similar a outros métodos avaliadores 

de fluxo sanguíneo encefálico, incluindo a angiografia, a circulação 

sanguínea encefálica pode não estar completamente interrompida ao 

momento do diagnóstico clínico de ME. Isto é particularmente observado 

caso a pressão intracraniana não tenha ainda se elevado a níveis críticos, 

provocando o cesse da circulação intracraniana9,46. Em casos de defeito 

craniano, como em extensas fraturas ou após craniectomia descompressiva, 

o tempo para concluir ME por meio dos 4 pontos pode se estender47, ao 

menos, até os tecidos moles sofrerem máximo estiramento. Esta condição 

pode permitir às artérias corticais serem preenchidas por contraste por mais 

tempo, apesar de a ausência de drenagem venosa profunda parecer estar 

mantida48. Os estudos incluídos nesta revisão descartaram hipotermia              

(Tax > 34°C) ou hipotensão (PAM > 65 mmHg) e realizaram obtenção de 
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imagens aos 20, 30 e 60 segundos após a administração do contraste, o que 

é tempo suficiente para observar o trânsito de contraste no encéfalo. 

De toda a amostra, apenas um paciente faleceu em decorrência de 

trombose venosa cerebral, a qual ocorreu no seio sagital superior. 

Hipoteticamente, trombose venosa cerebral profunda poderia ser um fator 

impeditivo para obtenção dos 4 pontos angiotomográficos, embora os danos 

provocados aos gânglios da base e ao mesencéfalo sejam úteis para 

diagnosticar esta condição, a qual raramente afeta exclusivamente a 

drenagem venosa profunda e a obstrui completamente49. 

Em 2006, Leclerc et al.8 concluíram que o melhor critério para 

confirmar ME por meio de ATC é verificar a ausência de contrastação das 

porções corticais das ACMs e da VCIs, e a Sociedade Francesa de 

Neuroradiologia, em 2007, elaborou o primeiro consenso sobre os critérios 

diagnósticos de ME pela ATC. Adicionalmente, o consenso de especialistas 

francês aconselha realizar angiotomografia de tórax e abdômen em 

potenciais doadores de órgãos, a fim de detectar possíveis lesões 

inadvertidas previamente24. Em 2010, Young50 sugeriu que a drenagem 

venosa cerebral deveria ser o foco das investigações em ME devido à 

presença de captação de contraste cortical em uma porção de pacientes 

corretamente diagnosticados. Em outro estudo, 25% de pacientes com ME 

exibiram fluxo sanguíneo residual à avaliação com SPECT em pequenas 

áreas do encéfalo por períodos de tempo variados51. Sawicki et al.52 

investigaram o fenômeno “stasis filling” utilizando TCP e concluíram que o 

tempo médio de transito sanguíneo neste fenômeno é incompatível com a 

sobrevivência neuronal. 

 

 

6.2 Considerações finais 

 

São necessários mais estudos para obter evidências que justifiquem a 

utilização da ATC na confirmação de ME. Ressaltamos a necessidade de 

incluir grupos controles elegíveis em condições apropriadas para 
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comparação entre grupos e calcular a especificidade da ATC durante a 

avaliação da perfusão cortical e drenagem venosa. No Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, estamos 

conduzindo uma pesquisa prospectiva incluindo pacientes comatosos 

críticos com suspeita ou não de ME, os quais são submetidos à 

angiotomografia e a Doppler transcraniano, sendo a avaliação clínica 

encoberta aos realizadores dos exames complementares. 
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7  CONCLUSÃO 

 

 

Entre pacientes que preenchem os critérios clínicos para ME, a 

utilização da ATC obedecendo ao escore de 4 pontos parece ser útil para 

detecção de interrupção circulatória intracraniana. O uso da ATC 

obedecendo ao critério de 7 pontos não é recomendado devido à 

possibilidade de erro diagnóstico. A utilização rotineira da ATC como teste 

diagnóstico para ME ainda não é recomendada. 
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8 ANEXOS 

 

 

8.1 ANEXO A - Evolução dos critérios de me com progressivo aumento em 
seu rigor. Adaptado de Morato EG, 2009. 

 

 

 
 

 40

Critério Harvard 1968 Royal College 1976 AAN 1995 CFM Brasil 1997

Pré Requisitos
Tax > 32C

Ausência de drogas

Conhecer causa do coma 

Tax > 35C

Ausencia de drogas

Conhecer causa do coma 

(TC/ RM/ LCR)

Tax > 32C

Ausência de drogas e 

disturbio metabólico 

Conhecer causa do coma 

(TC/ RM/ LCR)

Tax > 32C

Ausencia de drogas 

(24/ 48h) e dist. met.

Bases clínicas do diagnóstico

Coma sem resposta 

Apneia 3 min

Ausencia de reflexos TE

Coma sem resposta

Teste de apneia PCO2 > 60 

mmHg

Ausencia de reflexos TE

Coma sem resposta-face

Teste apneia PCO2 > 60 

mmHg ou > 20 mmHg

Ausencia reflexos TE

Coma sem resposta-face

Dois testes de apneia 

PCO2  >  55 mmHg

Ausencia reflexos TE

Mesencefalo Pupilas fixas dilatadas Pupilas fixas dilatadas
Pupilas médias ou 

dilatadas fixas

Pupilas médias ou 

dilatadas fixas

Ponte Corneano Corneano e óculo cefalico 
Corneano, óculo cefálico e  

vestíbulo calórico 

Corneano, óculo cefálico e  

vestíbulo calórico 

Bulbo Vomito Tosse Tosse Tosse

Movimentos espontâneos Ausência Ausência Permitidos Permitidos

Reflexos medulares Ausencia Permitidos Permitidos Permitidos

Exame complementar
EEG

Obrigatório
Não necessário

Não obrigatório

ASD, EEG, TCD, SPECT, 

Cintilografia, Ext. O2 

Obrigatório ASD, EEG, 

TCD, SPECT, PIC 

Cintilografia, Ext. O2

Intervarlo Dois exames 24 hs Três exames 6hs Dois exames 6 hs Dois exames 6hs

N de médicos Um médico Três médicos Um médico Dois médicos

Respaldo legal Não Não Sim Sim
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