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La mort encefàlica es defineix com el cessament 
complet i irreversible de funció de totes les 
estructures neurològiques intracranials. Equival 
legalment a la mort de l’individuu i constitueix 
en les societats modernes un tema de gran 
transcendència que va més enllà de l’àmbit 
mèdic.  
Diferents societats neurològiques han definit els 
criteris diagnòstics i les administracions els han 
donat naturalesa de llei, per permetre el seu ús.  
L’estat espanyol, com a model mundial en el 
camp dels transplantaments, ha estat un dels més 
actius i també la Societat Espanyola de 
Neurologia i més recentment la Societat 
Espanyola de Neurosonologia.  













Periode d’observació 



Exploracions 
complementàries 

• Optatives de forma general 

• Obligades si:  
o Dany greu al macís facial 

o Intolerància a test d’apnea 

o Hipotèrmia 

o Presència de drogues o medicació depressora del SNC 

o Menors d’1 any. 



Exploracions 
complementàries II 

• Electrofisiològiques: 
o EEG 

o Pot evocats 

(D’aplicació complicada si hi ha medicació) 



Exploracions 
complementàries III 

• Basades en el fluxe cerebral: 
o Arteriografia convencional (4 vasos) 

o Arteriografia per sotstracció digital 

o SPECT cerebral 

o Sonografia transcranial 



I perquè proves de fluxe? 
• Normalment la pressió de perfusió cerebral (PPC) 

va acoblada amb el metabolisme cerebral.  

• En condicions patològiques passa a dependre de 

la Pressió arterial mitjana segons la fòrmula: 

PPC=PAm-PIC (pressió intracranial).  

• Si la PIC supera a la PAm apareix una aturada 

circulatòria cerebral (reflecteix la mort cerebral).  







Principales características:
Ventana: Temporal media o posterior.
Profundidad: 60-70 mm
Velocidad media: 39 + 10 cm/sg.
Dirección del flujo: P1 hacia el transductor.P2 alejándosa del
transductor.
Compresión carotídea: No se afecta o aumenta la velocidad.



Important 
augment de 
pressió 
intracranial 
però no mort 
cerebral. 



Fluxe oscil·lant 



ESPIGUES SISTÒLIQUES 



I en este hospital què fem?  



Dúplex transcranial: Fluxe oscil·lant 



Espigues sistòliques 



I és tot perfecte? Doncs, 
no. 



Fiabilitat 
• Sensibilitat: 89-95%, fins i tot millora amb 

ecopotenciadors. 

• Especifitat: 99% 

• Falsos positius pràcticament inexistents: 

Monitorització de sagnats importants en 

Hemorràgia subaracnòide.  



Falsos negatius 
• Craniectomies, drenatges ventriculars o altres 

motius que trenquen l’estanqueitat del crani. 

• Comunicacions A-V 

• Recent nascuts amb fontanel·les obertes.  

• Mort sense aturada circulatòria:  
o Anòxia 

o Lesions aillades de tronc. 




