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UMA INTRODUÇÃO MACABRA

 “Ao falar sobre a morte, parece fundamental começar por uma 
definição, mas esta não existe. Não sabemos o que é a morte; por isto 
é tão difícil determinar em que exato momento ela ocorre. O conceito 
de morte está baseado na experiência da vida; chamamos morte ao 
fim dos processos vitais, à perda da unidade funcional do organismo: 
algo dava coerência e sentido a esse conjunto de células, algo inter-re-
lacionava-as conferindo individualidade a toda essa soma organizada 
de órgãos. Há um momento mais intuitivo que objetivável no qual 
esse “algo” deixa de estar, no qual esse princípio de organização e in-
tegração esfuma-se abandonando todos e cada um dos elementos que 
compõem o organismo em liberdade para continuar individualmente 
seu próprio caminho. A história da morte é uma história de desorgani-
zação.

 É tão difícil determinar em que momento produz-se a morte, que 
não estamos em condições de dizer se uma pessoa está morta ou viva en-
quanto os fenômenos iniciais de putrefação não aparecem. Essa é uma 
questão de vital importância desde o ponto de vista pessoal e legal. Ini-
ciada a época dos transplantes, surgiu a necessidade de elaboração de um 
diagnóstico de morte o mais cedo possível; é preciso que os órgãos a serem 
“transplantados” sejam os mais frescos possíveis, mas obviamente é preciso 
também estar seguro de que esse órgão é extraído de um cadáver, e não 
de uma pessoa viva. Outras questões tornam a colocar sobre a mesa todos 
os aspectos que giram ao redor do diagnóstico da morte, mas que não se 
pense que esta é uma questão atual; por incrível que pareça à simples vis-
ta, este tema tem sido ventilado continuamente ao longo da história.
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 O momento mais importante desta vida, descontando o nasci-
mento, é o da própria morte; não é nada estranho que a inteligência 
do homem tenha ideado mil e um sistemas para comprovar objetiva-
mente se tal acontecimento produziu-se realmente. Com mais valor 
ainda se acrescentamos que não é possível determinar com exatidão o 
momento em que as funções vitais cessaram de forma irreversível. É 
precisamente essa irreversibilidade que dá caráter à morte, porque há 
estados, fases da morte, em que esta ainda não predomina: as funções 
imprescindíveis para a vida cessaram aparentemente mas, espontanea-
mente ou com a adequada reanimação, o corpo pode recobrar energia. 
São os tais estados de “morte clínica”, que R. Moody estudou em “Vida 
depois da Vida” e que tanta polêmica tem despertado.

As etapas da morte

 Assim que, antes de seguir, convém deixar claro que não é mor-
te tudo o que parece sê-lo; de fato, podemos distinguir várias etapas. 
Num primeiro momento a respiração se detém, na artéria radial o pul-
so não é perceptível, o fonendoscópio é incapaz de captar os latidos 
cardíacos e o corpo tampouco responde aos estímulos exteriores. No 
entanto, trata-se somente de uma aparência de morte; porque o cora-
ção ainda bate, imperceptível para os modos ordinários, porém, conti-
nua batendo.

 É a fase da “morte aparente”. O sujeito pode se reanimar es-
pontaneamente ou com manobras de recuperação artificial. Passado 
um breve lapso de tempo, o coração detém sua marcha, cessam as             
funções fundamentais e o retorno à vida de forma espontânea faz-se 
praticamente impossível; no entanto, ainda é tempo, a vida pode se 
fazer presente, parcialmente, nos diferentes órgãos, nas diferentes fun-
ções, e uma estimulação adequada proveniente do exterior poderia, se 
há sorte, reanimar todo o conjunto do organismo, porque o cérebro 
ainda não foi danado pela falta de oxigênio. É uma curta etapa, apenas 
uns instantes, mais virtuais que reais e que se conhece com o nome de 
“morte relativa”. As duas etapas anteriores costumam ser consideradas 
uma só e são denominadas com nomes tão sugestivos como “vida re-
lativa”, “vida escondida”, “vida eclipsada”. Têm extraordinária impor-
tância devido à sua longa duração em casos de asfixia e congelamento: 
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às vezes, há transcorrido horas neste estado de morte aparente antes 
que a adequada reanimação devolva o indivíduo doente à vida.

 Mediante um eletroencefalograma, a atividade bioelétrica do 
cérebro evidencia-se num traço: uma série de finas linhas quebradas 
num papel nos dizem que um corpo funciona, que esta pessoa pen-
sa e sente, ou, pelo menos, está enviando as ordens precisas para o 
automatismo do conjunto do seu organismo. Quando o eletroence-
falograma torna-se “plano”, quando essa série de linhas quebradas se 
transformam em linhas retas, o cérebro deixou de funcionar, já pode-
mos falar de morte; mesmo que continua sendo de forma provisória, 
porque essas linhas podem tornar a quebrar-se – esse cérebro às vezes 
volta a funcionar após um brevíssimo período de tempo –. Ademais, os 
eletrodos costumam ser aplicados sobre a superfície do couro cabeludo 
e portanto recolhem a atividade bioelétrica das estruturas cerebrais 
superficiais, não das profundas, daí que, se se pretende estabelecer um 
diagnóstico consciencioso da morte, haveria que implantar esses ele-
trodos – e assim se faz em algumas ocasiões – nas zonas mais profundas 
do cérebro.

Uma ambígua fronteira

 Em determinadas ocasiões, as horas que antecedem a morte, 
transcorrem placidamente, sem dor, livres de ansiedade e moléstias. 
No momento de morrer, William Hunter, anatomista e médico, co-
mentou: ‘Se eu tivesse suficiente energia para segurar a caneta, escre-
veria quão doce e agradável é a morte’.

 Muitos enfermos experimentam uma súbita melhoria, sua lu-
cidez mental se aguça e inclusive podem chegar a sentir verdadeiros 
arrebatos de euforia. Mas finalmente chega o derrubamento funcio-
nal. A respiração se entorpece e aparecem os sintomas de delírio: o 
paciente balbucia palavras incoerentes; seus movimentos podem ser 
lentos ou agitados, ou ele sofre uma lenta asfixia que comove os que 
lhe rodeiam.

 O coração late acelerada e arritmicamente; o rosto torna-se pá-
lido e o brilho dos olhos se extingue. Logo depois a cútis adquire uma 
cor cianótica e enquanto desaparecem as últimas relíquias de capaci-
dade sensorial, o frio invade suas mãos e seus pés e a vista vai ficando 
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nublada. Para o moribundo chega a noite sombria: ‘Não vejo; abram 
as janelas!’ costuma ser um grito habitual neste transe. ‘Luz, mais luz!’ 
foi a derradeira exclamação de Goethe.

 Durante muitos anos, os médicos forenses e muitos fisiólogos 
mantiveram longas discussões para determinar que falho funcional, 
que órgão essencial seria o responsável, com sua destruição, pela mor-
te global do animal ou do ser humano. Ninguém apresentou provas 
irrefutáveis de que certo sistema orgânico prime absolutamente sobre 
os demais.

 A experiência nos ensina que este ou aquele tecido podem ne-
crosar-se enquanto os outros seguem subsistindo mesmo sem corrente 
sanguínea. Em condições favoráveis o coração pode seguir funcionan-
do até uma hora e meia depois de interromper-se o fluxo sanguíneo. O 
fígado, até trinta minutos, os pulmões chegam aos cinqüenta e cinco 
minutos, os rins subsistem uma hora, enquanto o cérebro apenas resis-
te nove minutos.

 No entanto, o cabelo segue crescendo em alguns cadáveres. 
Muitas células continuam vivas com um mecanismo metabólico pre-
cário e, aos cinco anos, quando no caixão só restam os despojos ósseos, 
observa-se, ainda, alguma atividade bioquímica no esqueleto.

 A experiência clínica demonstra que, quando o rego sanguíneo 
se interrompe de três a quatro minutos, já é impossível recuperar a 
consciência. Determinadas áreas do córtex cerebral são muito sensíveis 
à ausência de oxigênio e demais substâncias nutritivas que lhes fornece 
o sangue. Ademais, as células nervosas não podem se regenerar como 
outras células de nosso corpo. A destruição de uma parte do tecido 
cerebral é uma perda irreversível.

O processo irreversível

 A implacável atividade da Parca começa, então, um lento e 
repugnante trabalho sobre aquele corpo inerte. O cadáver torna-se 
pálido, o que indica que o sangue que fluía pelos seus capilares su-
bepidérmicos desvia-se a outros vasos maiores. O frio da morte, que 
tanto impressiona os poetas do Romantismo, toma conta do corpo. 
O descenso térmico alcança inclusive quotas inferiores à temperatu-
ra ambiental, provocando a sensação de congelamento. Este processo 
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térmico começa no rosto aos quarenta minutos depois do falecimento 
e conclui no epigástrio e nas axilas.

 O sangue, acumulando-se nas zonas inferiores do corpo, brinda 
a estas um tom violáceo que contrasta com a impressionante palidez 
de outras áreas. Por outro lado, o soro sanguíneo abre passagem através 
dos capilares e, atravessando a pele, filtra-se até o exterior, dando lugar 
às “transudações post-mortem”.

 Também a orina, o líquido defalorraquídeo e os fluidos intra-
celulares derramam-se através dos diversos tecidos, provocando o surgi-
mento de bolsas ou bolhas cuja decomposição provocará, em seguida, 
o cheiro putrefato dos cadáveres.

 A rigidez cadavérica inicia-se umas quatro horas depois, co-
meçando na mandíbula inferior e na nuca, e, concluindo nas pernas, 
prolonga-se até dois ou três dias após o instante do óbito.

 Com a rigidez do defunto devemos dar por perdida toda a es-
perança de que o corpo possa se reanimar e recuperar as funções vitais 
perdidas. O terrível destino que lhe espera agora, a aniquilação, por 
decomposição bioquímica ou putrefação de sua estrutura celular, re-
duzirá a nada essa debilíssima expectativa.

Quando começa a putrefação

 Em nenhum lugar do nosso mundo físico pode se comprovar 
melhor que num cadáver como a batalha final entre negantropia e 
entropia acaba sendo ganha pela última.

 Se a negantropia parecia violar as leis que exigem uma lenta, 
mas implacável destruição do sistema cósmico (entropia), gestando se-
res vivos cada vez mais complicados e perfeitos, acumulando informa-
ção cada vez mais densa nuns poucos centímetros cúbicos de qualquer 
organismo animal, as leis termodinâmicas acabam finalmente por se 
impor dissolvendo o rico encaixe pletórico de harmônica beleza nos 
tecidos vivos e aniquilando-os até reduzi-los a pó inerte. Começa a 
putrefação.

 O campo deste cenário épico onde podemos assistir à desigual 
luta entre Thanatos e Eros é o cadáver de um homem. Após a morte, a 
chamada “autolosis tisular” (autodestruição dos tecidos celulares) inicia 
sua macabra atividade. E mais tarde, os fermentos, microorganismos 
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