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PREFAŢĂ
Acest protocol a fost elaborat de grupul de lucru al Ministerului Sănătăţii, constituit din
specialişti ai catedrei Neurologie a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae
Testemiţanu” şi ai Institutului de Neurologie şi Neurochirurgie.
Protocolul este elaborat în conformitate cu Ghidurile internaţionale actuale privind moartea
cerebrală şi va servi drept bază pentru stabilirea diagnosticului de moarte cerebrală în Republica
Moldova.

A. 1 Diagnosticul
A. 2 Codul bolii
(CIM 10)
A. 3 Utilizatorii
A. 4 Scopul
protocolului

A. 5 Data elaborării
A. 6 Data revizuirii
A. 7 Definiţia

A. PARTEA INTRODUCTIVĂ
Moartea cerebrală
Se codează patologia de bază, care a indus moartea cerebrală
Medicii neurologi, neurochirurgi şi anesteziologi-reanimatologi ai
instituţiilor medico-sanitare publice
Acest Protocol prezintă criteriile de diagnostic clinic şi instrumental al
morţii cerebrale la adulţi (persoane ce depăşesc vârsta de 18 ani) şi testele
respective, pentru a facilita procesul de recunoaştere şi diagnosticare a MC,
la fel şi argumentarea acţiunilor personalului medical în caz de suspectare a
MC.
2011
2012
„Moartea cerebrală” este un termen folosit pentru definirea morţii fiinţei
umane, determinată prin teste care demonstrează o încetare ireversibilă a
funcţiilor clinice ale creierului, totodată fiind menţinute artificial (prin
metode reanimatologice) funcţiile cardio-vasculare şi pulmonare.
B. PARTEA GENERALĂ
Nivel de asistenţă medicală spitalicească
Motive
Paşi

Descriere
B. 1. Internarea
Toţi pacienţii cu nivelul
conştienţii alterat sunt
spitalizaţi în secţii specializate
de reanimare sau terapie
intensivă
B. 2. Diagnosticul
Diagnosticul de moarte
cerebrală se stabileşte de către
un consiliu medical constituit
din trei persoane: medic
neurolog/neurochirurg , medic
anesteziolog-reanimatolog şi
conducătorul instituţiei
C.2 – C.4;
anexa 1.
B. 3 Documentarea
Diagnosticul de moarte
cerebrală va fi înregistrat în
Actul de constatare a morţii
cerebrale, anexa 2.

Monitorizarea şi menţinerea
funcţiilor vitale, identificarea şi
asigurarea unei asistenţe
medicale etiopatogene şi de
confort
Confirmarea morţii
cerebrale este
efectuată prin
determinarea
semnelor clinice şi
testelor paraclinice
obligatorii

Confirmarea legalităţii
acţiunilor personalului
medical în procesul de
diagnosticare

Respectarea exigenţelor
managementului unui pacient
spitalizat în secţiile specializate
de reanimare sau terapie
intensivă

Semne clinice
obligatorii
1. Coma sau
areactivitatea
completă
2. Absenţa reflexelor
trunchiului cerebral
3. Apneea

Teste paraclinice
obligatorii:
1. Electroencefalo
grafia
2. Ultrasonografia
Doppler
transcraniană

1. Etiologia şi ireversibilitatea stării
2. Absenţa
reflexelor
trunchiului
cerebral
3. Absenţa răspunsului motor la durere
4. Absenţa respiraţiei spontane la valori
ale PaCO2 ≥ 60 mm Hg
5. Argumentarea testărilor suplimentare
şi rezultatelor acestora
6. Examenul
neurologic
repetat
(intervalul recomandat este de 6 ore)

C. DESCRIEREA METODELOR ŞI A TEHNICILOR
C. 1.
Factorii cauzali
Moartea cerebrală pe motiv de patologie neurologică primară de obicei este cauzată
de trauma cerebrală severă sau hemoragia subarahnoidiană aneurismală.
În departamentele de terapie intensivă terapeutice şi chirurgicale, pierderea
ireversibilă a funcţiilor cerebrale este cauzată de accidentele vasculare cerebrale
hipoxico-ischemice şi insuficenţa hepatică acută.
C.2.
Criterii clinice de diagnostic al morţii cerebrale
1. Evidenţa clinică şi neuroimagistică a patologiei acute a sistemului nervos
C.2.1.
central, ce este compatibilă cu diagnosticul clinic de moarte cerebrală;
Cerinţe
2. Excluderea condiţiilor medicale ce ar putea influenţa evaluarea clinică
iniţiale
(tulburări severe ale metabolismului electrolitic, acido-bazic, endocrin);
pentru
3. Excluderea intoxicaţiilor medicamentoase sau cu alte substanţe;
determinarea
4. Temperatura corpului ≥ 32° C.
clinică a MC
1. Coma sau areactivitatea completă;
C.2.2.
2. Absenţa reflexelor trunchiului cerebral;
Semne clinice
3. Apneea.
obligatorii
Lipsa răspunsului motor cerebral la stimulare dureroasă a tuturor extremităţilor
1. Coma sau
areactivitatea (presiune pe loja unghială şi plica supraorbitală).
completă
1. Pupilele:
2.Absenţa
a)Fotoreactivitatea: lipsa răspunsurilor la lumină intensă (afotoreactive);
reflexelor
b)Dimensiunea: dimensiune medie (4 mm în diametru) până la midriază (9 mm).
trunchiului
2. Mişcarea globilor oculari:
cerebral
a)Lipsa reflexului oculocefalic (se testează doar în caz de integritate a regiunii
cervicale a coloanei vertebrale). Anexa 1, figura 1;
b)Lipsa devierii globilor oculari la irigarea fiecărei urechi cu 50 ml de apă rece
(se va aştepta 1 minut după injectare şi cel puţin 5 min între irigarea ambelor
urechi). Anexa 1, figura 2.
3. Sensibilitatea facială şi răspunsul motor facial:
a)Lipsa reflexului corneal la atingere cu spatula;
b)Lipsa reflexului mandibular;
c)Lipsa modificării expresiei feţei la presiunea pe loja unghială, plica
supraorbitală sau articulaţia temporomandibulară.
4. Reflexele faringeal şi traheal:
a)Lipsa răspunsului după stimularea peretelui posterior al faringelui cu spatula;
b)Lipsa tusei la aspiraţia bronhială.
Pentru efectuarea testului de apnee este necesar de a respecta cerinţele preliminare:
3. Apneea
1. Temperatura corpului ≥ 36.5°C;
2. Tensiunea arterială sistolică ≥ 90 mmHg;
3. Euvolemia: balanţa lichidiană pozitivă în precedentele 6 ore;
4. PaCO2 normal: valoarea medie a PaCO2 ≥40 mmHg;
5. PaO2 normal: preoxigenare pentru a obţine PO2 arterial de 200 mm Hg
Testul de apnee:
1. Pacientul este intubat şi ventilat mecanic, conectat la pulsoximetru, instalată o
linie arterială pentru determinarea gazometriei: PaO2 şi PaCO2.
2. Preoxigenarea pacientului: ventilarea cu o FiO2 de 100% timp de 10 min până la
atingerea valorilor PaO2 de 200 mmHg (pentru a preveni hipoxemia).
3. Deconectarea pacientului de la ventilator timp de la 3-5 minute până la 8-10

minute, interval în care se administrează un flux de O2 prin sonda endotraheală
pe tub în T, cu un debit de 6-12 l/min.
4. Observarea atentă a mişcărilor respiratorii (excursia abdominală sau toracică ce
produce un volum curent adecvat.
5. Recoltarea şi analiza gazometrcă a mostrei de sânge arterial (determinarea
nivelului PaO2 şi PaCO2, pH-ul seric) la interval de aproximativ 8 minute şi
reconectrea ventilatorului.
Notă: Interpretarea rezultatelor:
1. Lipsa mişcărilor respiratorii la valori ale PaCO2 ≥60 mmHg sau la majorarea
nivelului PaCO2 cu ≥20 mmHg în raport cu valorile start ale PaCO2 - testul de
apnee este interpretat ca unul pozitiv şi susţine diagnosticul de moarte
cerebrală
2. Prezenţa mişcărilor respiratorii, independent de valoarea PaCO2 - testul de
apnee este unul negativ şi nu susţine diagnosticul clinic de moarte cerebrală.
Situaţia dată clinică impune repetarea obligatorie a testului.
Reconectarea precoce la VAP

C. 3

C. 4

Condiţii de reconectare precoce la VAP:
1. Tensiunea arterială sistolică < 90 mmHg;
2. Pulsoximetrul indică desaturare semnificativă;
3. Apariţia aritmiilor cardiace.
Acţiuni în cazul deciziei reconectării precoce la VAP:
Imediat se colectează mostra de sânge arterial şi se analizează componenţa gazelor
sanguine:
a) valori ale PaCO2 ≥60 mmHg sau creşterea nivelului PaCO2 cu 20 mmHg în
raport cu valorile start ale PaCO2 pledează pentru un test de apnee pozitiv şi
susţine diagnosticul clinic de moarte cerebrală;
b) valorile PaCO2 < 60 mm Hg sau creşterea nivelului PaCO2 cu < 20 mm Hg în
raport cu valorile start ale PaCO2 sunt criterii revocabile şi necesită teste
confirmătorii adiţionale.
Monitoringul
1. În afectarea cerebrală primară, pentru a constata moartea cerebrală, monitorizarea
pacientului va dura minim 6 ore din momentul primei evaluări a semnelor descrise
în C.2.2.
2. La finele acestor 6 ore, se va efectua înregistrarea repetată a rezultatelor
examenului neurologic, ce confirmă lipsa funcţiilor cerebrale.
3. Repetarea testului de apnee nu este obligatorie.
4. În cazul afectării secundare a creierului, pentru identificarea tabloului clinic de
moarte cerebrală, timpul de monitorizare va fi de minim 24 ore din momentul
primului examen neurologic, ce confirmă semnele clinice obligatorii.
5. În cazul suspectării unei intoxicaţii durata monitorizării va fi prelungită până la 72
ore. Pe durata monitorizării, fiecare 2 ore va fi efectuată înregistrarea rezultatelor
examenului neurologic, ce confirmă lipsa funcţiilor cerebrale.
Notă: În timpul examenului neurologic la pacienţii ventilaţi mecanic timp îndelungat
pot fi prezente reflexele spinale şi cele automatismale.
Diagnosticul diferenţiat
1. Status vegetativ persistent
2. Sindrom “Locked-in” (sindromul „omului închis în sine”; deconectarea
cerebromedulospinală; stare de de-eferentare; sindrom pontin ventral).
3. Mutism akinetic.

„Capcane” în La condiţiile clinice, în care diagnosticul de moarte cerebrală nu poate fi stabilit doar
procesul de în baza examenului clinic şi sunt recomandate teste adiţionale, sunt atribuite:
1. Traumatismul complexului facial sever;
diagnosticare
2. Anomaliile pupilare preexistente;
a morţii
3. Intoxicaţiile induse de oricare drog (sedativ, aminoglicozid, antidepresant
cerebrale
triciclic, anticolinergic, antiepileptic, agenţi chimioterapeutici sau agenţi
blocanţi ai sinapselor neuromusculare);
4. Apneea de somn sau patologiile pulmonare obstructive cronice (ce rezultă în
retenţia cronică a CO2 şi sunt însoţite de valori înalte ale PaCO2).
Aceste manifestări sunt observate ocazional şi nu trebuie confundate cu criteriile de
Observaţii
clinice care integritate a funcţiilor trunchiului cerebral:
1. Mişcări spontane ale membrelor, altele decât flexia patologică sau răspunsul de
sunt
extensie;
compatibile
2.
Mişcări
de tipul celor respiratorii (ridicarea şi aducerea umerilor, hiperextensia
cu
trunchiului, expansia intercostală nefiziologică);
diagnosticul
3. Hiperhidroză, hiperemie a feţei, tahicardie;
de moarte
4. Tensiune arterială normală, fără suport farmacologic sau salturi tensionale;
cerebrală
5. Absenţa diabetului insipid;
6. Prezenţa reflexelor osteo-tendinoase profunde, a reflexelor superficiale
abdominale şi a reflexului de triplu-flexie;
7. Semnul patologic Babinski pozitiv.
C.5
Teste paraclinice obligatorii
Pentru confirmarea diagnosticului de moarte cerebrală este necesar de efectuat
următoarele teste de confirmare:
1. EEG: lipsa activităţii electrice timp de cel puţin 30 minute, la înregistrarea
traseului electroencefalografic pe 16 canale.
2. Ultrasonografia Doppler transcraniană:
a) La 10% din pacienţii examinaţi ultrasonografic, lipseşte „fereastra” temporală,
din această cauză, absenţa iniţială a semnalului Doppler nu este echivalentă cu
moarte cerebrală;
b) Vîrfurile sistolice mici, la începutul sistolei, fără flux diastolic sau flux
turbulent indică rezistenţă vasculară foarte înaltă, asociată cu presiune
intracraniană depăşită.

Anexa nr. 1
la Protocolul clinic standardizat
„Moartea cerebrală”

Procedeele de testare a reflexului oculocefalic
Figura 1. Testarea reflexului oculocefalic, tipuri de răspunsuri (fenomenul ochilor de păpuşă)
A.
B.
C.

Răspuns normal: ochii se mişcă sinergic în direcţia opusă mişcării capului.
Răspuns anormal: ochii se mişcă asimetric.
Absenţa răspunsului: poziţia ochilor nu se schimbă în raport cu poziţia capului.

Figura 2. Testarea reflexului oculocefalic, tipuri de răspunsuri (testul caloric)
A.
B.
C.

Răspuns normal: mişcarea conjugată a globilor oculari.
Răspuns patologic: mişcarea discordată a globilor oculari.
Absenţa răspunsului: lipsa mişcării globilor oculari.

Anexa nr. 2
la Protocolul clinic standardizat
„Moartea cerebrală”

Act de constatare a morţii cerebrale
Numele pacientului:_______________________________________ vârsta:__________
F.O. nr.___________ Cauza morţii cerebrale:__________________________________
______________________________________________________________________
Debutul comei: Data:_____________

Ora:_________

EXAMEN NEUROLOGIC

Evaluare
I

Ziua
Ora
1) Reflex pupilar fotomotor (a se folosi lumina puternică)
2) Reflex cornean
3) Reflex de vomă
4) Reflex de tuse
5) Răspuns motor în aria nervilor cranieni (a se apăsa patul
unghial, sanţul nazo-genian şi zona supraciliară)
6) Reflex oculo-cefalic (deviaţie conjugată a privirii la
mişcarea bruscă a capului în plan orizontal şi vertical)
7) Reflex oculo-vestibular (deviaţia conjugată a privirii când
se irigă conductul auditiv extern cu 50 ml apă la 4°C.
(Trebuie sa te asiguri în prealabil de integritatea timpanului)
8) Evaluarea respiratiei spontane:
a. Prezenţa mişcărilor respiratorii spontane
b. Testul de apnee:
pCO2
- se preoxigeneaza pacientul timp de 10 min cu oxigen
0' IPaCO
100%;
II
- se realizeaza gazometria: PaCO2 start trebuie să fie 36-40
5' I
mmHg;
II
- se deconectează pacientul de la ventilator timp de 10 min,
10' I
se menţine un flux de O2 cu un debit de 6-12 l/min pe sonda
II
endotraheală;
15' I
- se realizează gazometria repetată: valorile PaCO2 trebuie
II
să fie minim 60 mmHg sau să sporească cu 20 mmHg în
raport cu valorile start ale PaCO2.
c. Prezenta mişcărilor respiratorii spontane
9) Teste paraclinice obligatorii:
a. Electroencefalografia

b. Ultrasonografia Doppler transcraniană:
Medic neurolog/neurochirurg_________________________________
Medic anesteziolog-reanimatolog _____________________________
Conducătorul instituţiei______________________________________

II

pH

PaO2

Abrevierile folosite în document
MC
EEG
SaO2
SpO2
O2
CO2
PaO2
PaCO2
FO

Moartea cerebrală
Electroencefalogramă
Saturaţia arterială cu O2
Saturaţia periferică cu O2
Oxigen
Bioxid de carbon
Presiunea parţială a O2 în sângele arterial
Presiunea parţială a CO2 în sângele arterial
Fişa de observaţie
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