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       “To  give  a  new  
concept, can  only   mean   to  
introduce a  new employment 
of  a  concept,  a new  
practice.  
       ‘Concept’    is     a   vague  
concept.” 

L. Wittgenstein, in “Remarks on the 

Foundations of Mathematics”, 1963. 
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  Um aspecto proeminente do processo do 
pensamento humano é a utilização da abstração, em que 
categorias generalizadas são utilizadas para representar 
uma diversidade de objetos particulares e eventos. As 
idéias gerais usadas para classes de itens, são designadas 

conceitos e o processo pelo qual alguém vem a dar 
resposta comum (geralmente um nome), a uma classe 
geral de coisas que, apesar de diferir nos detalhes tem 

certas características comuns, é chamado formação de 
conceito. 
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Diferentemente do conceito de doença, o conceito de 

morte não pode ser determinado exclusivamente pelo 

critério biológico. Isto pelo fato de que está relacionado 

com as crenças filosóficas mais gerais relativas ao 

significado da vida e da morte. 
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Traité des signes de la mort et des moyens de prévenir les enterrements prématurés  

Eugène Bouchut  

Académie des sciences in 1846.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Eug%C3%A8ne_Bouchut.jpg
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Paul Brouardel (1837-1906) 
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La mort  e la mort subite (1895) 
Guilhotina, uma invenção do  

médico, Joseph Guillotin 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Badische_Guillotine.JPG


  O conceito de morte envolve 

necessariamente um julgamento 

filosófico de que ocorreu uma alteração 

muito importante e significativa, o que 

pressupõe uma idéia de condições 

indispensáveis de vida. 

CONCEITO   DE   MORTE 

Pieter Brueghel, O triunfo da morte 
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  Critérios para morte só têm 
significado, se se pode demonstra-los como 
logicamente derivados do conceito 
apropriado de morte. É portanto sem 
sentido, usar "critérios flutuantes", que não 
sejam derivados de um conceito de morte 
definido. 
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Dessa maneira, se a perda da capacidade para 
atividade mental que ocorreu por ocasião da morte 
cerebral é igual a morte, não é por motivos morais ou 
biológicos, mas face a razões ontológicas. A expressão 
é biológica. A conseqüência é moral. Mas a razão é 

ontológica. 
ALMEIDA, M. - Death: a new proposal of conceptual reform – apresentado 

no V Congresso Mundial de Bioética, Londres, Inglaterrra, 2000. 
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Parmenides, 540 A.C. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Parmenides.jpg


 O problema fundamental entre os defensores da idéia de que a 
morte só deva ser considerada quando há lesão irreversível de todo o 
encéfalo (incluindo o tronco) e os que sustentam a suficiência da 
morte apenas do cérebro, repousa no fato de que é tecnicamente 
mais fácil afirmar que alguém está encefalicamente morto do que só 
cerebralmente morto, embora essa última hipótese possa algumas 

vezes ser assegurada além de qualquer dúvida razoável. 

LATRONICO, H.; ALONGI, S.; FACCHI, E.; TARICO, M.; CANDIANI, A. – Approach to 

the patient in vegetative state. Part III: prognosis. – Minerva Anestesiol. 66: 4, 241-8, 

2000.  
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 é: a perda irreversível, além de 
qualquer dúvida razoável, tanto do conteúdo da 
consciência, como da capacidade de produzi-la, 
na medida em que a consciência é que fornece à 
pessoa seus atributos humanos essenciais, além 
de ser a mais integradora de todas as funções do 
organismo.  

ALMEIDA, M. - Death: a new proposal of conceptual reform – 

apresentado no V Congresso Mundial de Bioética, Londres, 

Inglaterrra. 
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Os  são: a perda definitiva 

do córtex e das conexões córtico-subcorticais e 

talâmicas (especificamente os núcleos 

intralaminares), responsáveis neurofisiológicos 

pela geração de ambos os componentes da 

consciência (capacidade e conteúdo).  

ALMEIDA, M. - Death: a new proposal of conceptual reform – 

apresentado no V Congresso Mundial de Bioética, Londres, 

Inglaterrra. 

Kali, a Deusa da Morte 
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 são: todos aqueles 
capazes de fazer a aferição dos estímulos 
sensoriais (capacidade) e todas as provas, 
laboratoriais, bioelétricas, PETscan, fRMI, etc. 
comprobatórias da inexistência de funções 
cognitivas e afetivas (conteúdo). 

ALMEIDA, M. - Death: a new proposal of conceptual reform – 

apresentado no V Congresso Mundial de Bioética, Londres, 

Inglaterrra. 
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JAMA. 1968;205(6):337-340.  
 

ABSTRACT . Our primary purpose is to define irreversible coma 
as a new criterion for death. There are two reasons why there is 
need for a definition: (1) Improvements in resuscitative and 
supportive measures have led to increased efforts to save those who 
are desperately injured. Sometimes these efforts have only partial 
success so that the result is an individual whose heart continues to 
beat but whose brain is irreversibly damaged. The burden is great 
on patients who suffer permanent loss of  intellect, on their 
families, on the hospitals, and on those in need of  hospital beds 
already occupied by these comatose patients. (2) Obsolete criteria 
for the definition of  death can lead to controversy in obtaining 
organs for transplantation. 
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Dr. Henry K. Beecher 

A Definition of Irreversible Coma: Report of the Ad Hoc Committee of 

the Harvard Medical School to Examine the Definition of Brain Death 
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The determination of the time of death is in most countries the legal responsibility of the physician and 

should remain so. Usually the physician will be able without special assistance to decide that a person is 

dead, employing the classical criteria known to all physicians. 

Two modern practices in medicine, however, have made it necessary to study the question of the time of 

death further: 

1—the ability to maintain by artificial means the circulation of oxygenated blood through tissues of the body 

which may have been irreversibly injured and 

2—the use of cadaver organs such as heart or kidneys for transplantation. 

A complication is that death is a gradual process at the cellular level with tissues varying in their ability to 

withstand deprivation of oxygen. But clinical interest lies not in the state of preservation of isolated cells but 

in the fate of a person. Here the point of death of the different cells and organs is not so important as the 

certainty that the process has become irreversible by whatever techniques of resuscitation that may be 

employed. 

This determination will be based on clinical judgment supplemented if necessary by a number of diagnostic 

aids, of which the electroencephalograph is currently the most helpful. However, no single technological 

criterion is entirely satisfactory in the present state of medicine nor can any one technological procedure be 

substituted for the overall judgment of the physician. If transplantation of an organ is involved, the decision 

that death exists should be made by two or more physicians and the physicians determining the moment of 

death should in no way be immediately concerned with performance of transplantation. 

Determination of the point of death of the person makes it ethically permissible to cease attempts at 

resuscitation and in countries where the law permits, to remove organs from the cadaver provided that 

prevailing legal requirements of consent have been fulfilled. 

 

Sir Sidney Smith 

(1883-1969) 
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    “A morte não é território da igreja (cabe aos médicos    
dar  clara  definição  de  morte)”  
      E,  mais  adiante:    

    “Em certas ocasiões, ocorrerá desesperança,  e os  médicos 
não deverão  usar  de meios extraordinários ou artificiais, 
para prolongar indiscriminadamente a vida.” 
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“Assim  algumas  pessoas  preferem  falar  de  

meios  proporcionais  e  desproporcionais. De   

qualquer   forma    será    possível   fazer    um  

julgamento correto quanto aos meios, estudando   

o  tipo  de tratamento a ser usado, seu custo e a possibilidade de usá-lo. E 
comparando estes elementos com o resultado que pode ser 
esperado, levando em conta o estado da pessoa doente e seus recursos 

físicos e morais ”.      

        Em outras palavras, o fator maior na determinação de se um meio é 

opcional, isto é, extraordinário ou desproporcional é  o  estado da pessoa 

doente em relação ao resultado que se espera obter. 
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Tronco   

cerebral 

Córtex  

cerebral 
Tálamo 
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= 

= 

Lesão  irreversível do encéfalo como 
um  todo (inclusive o tronco cerebral) 
 

                      ou     

Lesão irreversível apenas das áreas 
responsáveis pela consciência e 
pela vida de relação 
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 “Se alguém me sugerisse que meu 
corpo poderia sobreviver à morte da minha 
córtex cerebral por vários meses, ou mesmo 
anos, desde que eu fosse alimentado 
adequadamente, isso não significaria para 
mim mais do que a preservação do meu 
apêndice em um frasco de formol.” 

Pucetti, R.  - The Conquest of Death. - The 

Monist, 59:252-253, 1976 
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      The painful  in  death  is  

not death in itself, but the act of 

dying and its lugubrious 

circumstances, all of them things 

we shall go through, even those 

who  believe  in  immortality.” 
Mill, J.S. - “Three Essays on Religion”, Henry Holt 

and Co. New York, 1874 
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“Long days and hours I’ve toiled with plaguey care,  

Still nagging questions asks How? When? and Where? 

Old Master Death is feeble grown and slow, 

And even loses grip on Whether or No; 

On rigid limbs I’d often feast my eyes, 

And all was sham, for they would stir and rise.” 

Goethe, J.W. - Fausto, parte II, 

ato 5 (1808). 
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“A vida (ou existência) é pré-requisito e 
não um fim. Não tem valor  em si mesma, 
mas apenas como  meio  de proporcionar 
as manifestações, por mínimas que sejam, 
da  relação  e  da  espiritualidade.” 

De Almeida,  M.  -  “Considerações de Ordem Ética sobre o Início e 

o Fim da Vida”  -   Tese  de  Livre  Docência, F.M.U.S.P. 1988 
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De Almeida,  M.  -  “Morte: Uma Nova Proposta de Reforma 

Conceitual” – V Congresso Mundial de Bioética, Londres 2000. 
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A morte de 

Sócrates 

“Só faz sentido a vida que merece ser vivida” 
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Don Miguel  de  Unamuno, “Del  sentimiento  

trágico  de  la  vida”.   Ed. Espasa-Calpe,  Madrid, 1971 
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