
INFORMAÇÕES SOBRE O “PROGRAMA DE DOAÇÃO DE CORPOS” 
 

 Anatomia é a ciência das estruturas e das relações dessas com os demais compo-

nentes do corpo humano. O conhecimento das estruturas que formam o corpo humano é 

fundamental para a compreensão de conteúdos subseqüentes, como fisiologia (funciona-

mento das estruturas corporais) e patologia (disfunção de estruturas e sistemas). Os co-

nhecimentos sobre anatomia são fundamentais no currículo dos cursos de medicina e ou-

tros cursos da área da saúde, pois é a base para vários conhecimentos fundamentais na 

formação desses profissionais (SILVA e BRITO, 2013). 

 A disciplina de anatomia humana depende de metodologias de ensino que incluem 

a dissecação e preparação dos corpos para o aprendizado dos estudantes de medicina e 

áreas afins. É extremamente importante o contato com o cadáver na formação de um pro-

fissional médico, uma vez que, possibilita melhorar o conhecimento das estruturas do corpo 

humano e ajuda o estudante a enfrentar as questões relacionadas a morte. 

 A doação de corpos em vida possibilita garantir que a etapa de conhecimento em 

anatomia humana seja realizada com sucesso melhorando significativamente o aprendi-

zado dos acadêmicos de medicina, pois a doação de cadáveres não reclamados tem res-

tringido a disponibilidades de corpos nos cursos de medicina. 

Por que doar? 

 Doar o corpo em vida para o ensino de anatomia humana é uma decisão pessoal 

que deverá ser bem discutida com os familiares e os responsáveis da instituição beneficiada 

para que todos as questões sejam bem esclarecidas. 

 O doador decidirá em vida pela doação, mas os familiares deverão estar cientes da 

decisão do doador e autorizar a doação após a morte. A doação do corpo em vida está 

sendo a forma mais viável de obtenção de corpos para o ensino das escolas médicas do 

Brasil. Dessa forma, a doação em vida contribuirá para a melhora da formação e conheci-

mento dos acadêmicos de medicina na Universidade Federal de São João del-Rei-UFSJ. 

 O Código Civil Brasileiro autoriza a doação voluntária do próprio corpo em vida de 

acordo com Artigo 14 da Lei 010.406.2002 que diz que “é válida, com objetivo científico, ou 

altruístico, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte para depois da morte. 

O ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo”. 



    A Lei 8.501 de 30 de novembro de 1992 dispõe sobre a utilização de cadáver não 

reclamado, para fins de estudos e pesquisas científicas e dá outras providências. Em seu 

artigo 2° diz que o cadáver não reclamado junto às autoridades públicas, no prazo de 30 

dias poderá ser destinado às escolas de medicina. 

Informações para Doação do Corpo 

 1° Passo) As pessoas maiores de 18 anos que desejarem doar seu corpo em vida 

deverá conversar com os familiares informando sobre a sua vontade. 

 2° Passo) Depois deverá procurar os responsáveis pelo “Programa de Doação de 

Corpos da UFSJ” com o termo de doação preenchido e com a firma reconhecida no cartório. 

 3° Passo) Cadastrar seus dados e preencher o formulário do Programa com  infor-

mações específicas do programa. 

 OBS: 

- Serão aceitos corpos da cidade de São João del-Rei; 

- Serão aceitos corpo abaixo de 100 Kg (devido questões de armazenamento no laborató-

rio); 

- Não serão aceitos corpos cujas causas de óbitos são por morte violenta (necessidade de 

autópsia) ou doenças infectocontagiosas; 

- No momento da morte o familiar próximo ao doador deverá entrar em contato com o res-

ponsável do “Programa de Doação de Corpos da UFSJ” para que seja providenciado o 

transporte do corpo para as dependências do Departamento de Medicina da UFSJ, após o 

funeral do doador, caso assim o desejar; 

- O corpo ficará sob responsabilidade do Departamento de Medicina da UFSJ que tomará 

as providências para o armazenamento e disposição final, após a utilização, conforme le-

gislação em vigor. 

- É necessário informar ao responsável do “Programa de Doação de Corpos da UFSJ” caso 

o doador desista da doação; 

- O “Programa de Doação de Corpos da UFSJ” emitirá uma carteirinha para o doador; 



- Maiores Informações: 

E-mail: lailadamazio@ufsj.edu.br 

Telefone: (32)3379-2592 / (32)99962-1296 

 

Profª. Dra. Laila Cristina Moreira Damázio 

Professora de Anatomia Clínica e Neuroanatomia do Curso de Medicina da UFSJ 

Departamento de Medicina - DEMED 

Telefone: (32)3379-2592 

 

 
 
 


