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Figura 1. Estudo dinâmico realizado imediatamente após a injeção de 20 mCi de 99mTc-HMPAO mostrou
ausência de perfusão no território intracraniano da artéria carótida interna e aumento da perfusão colateral
através do ramo maxilar da artéria carótida externa, produzindo um aumento de atividade na região nasal sinal “hot nose” (seta).
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mente) mostraram ausência de captação supra e infratentorial do radiofármaco, mas mantida no crânio e couro cabeludo (sinal “hollow skull”), exceptuando na região
parietoccipital que apresentava defeito de captação em
relação com o local do hematoma e fratura (Fig.s 2 e
3). Após a confirmação da ausência de perfusão cere-

Figure 2. Imagens planares adquiridas aos 20 minutos após a
injeção evidenciaram ausência de perfusão intracraniana, mas
mantida no crânio e couro cabeludo (sinal “hollow skull”), excepto na região parietoccipital, local do hematoma e fratura.

Figure 3. Imagens tomográficas adquiridas cerca de 30
minutos após a injeção evidenciaram ausência de perfusão
intracraniana, mas mantida no crânio e couro cabeludo (sinal
“hollow skull”), excepto na região parietoccipital, local do
hematoma e fratura..

bral pela cintigrafia (40 horas após o evento traumático),
foram efetuadas provas de morte cerebral (às 44 e 48
horas) e o óbito foi declarado, tendo sido feita recolha
de órgãos para transplante.
A cintigrafia de perfusão cerebral com radiofármacos
lipofílicos avalia o fluxo sanguíneo cerebral e, de forma
indireta, o metabolismo cerebral. Consequentemente,
é um estudo altamente específico para a confirmação
do diagnóstico clínico de morte cerebral, uma vez que
a ausência de fluxo sanguíneo cerebral é incompatível
com a viabilidade do tecido neuronal.
A morte cerebral é uma entidade de diagnóstico

clínico, cuja confirmação pode ser apoiada por meios
complementares de diagnóstico, como a angiografia cerebral, o eco-Doppler transcraniano e a cintigrafia de
perfusão cerebral, que ao comprovarem a ausência de
perfusão supra e infratentorial podem ser um critério
diagnóstico decisivo, particularmente importante quando a avaliação clínica e eletroencefalográfica são duvidosas.1
Adicionalmente, sendo a cintigrafia de perfusão cerebral um estudo que utiliza substâncias não tóxicas,
acresce o benefício de não inviabilizar a doação de órgãos para transplante.2
No presente caso clínico, a presença de fármacos
depressores do sistema nervoso central (canabinóides)
tornava a avaliação clínica não fidedigna e a cintigrafia de
perfusão cerebral com 99mTc-HMPAO permitiu confirmar o diagnóstico clínico da suspeita de morte cerebral
e, consequentemente, a colheita de órgãos para transplante.
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