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Resumo 

 

O uso do cadáver no estudo de Anatomia proporciona melhor conhecimento das 

variações anatômicas e da topografia corporal, o que permite aos estudantes aprender os 

diferentes órgãos e estruturas de forma mais precisa. O corpo humano cadavérico é 

extremamente necessário para o estudo da Anatomia e que a sua carência compromete a 

formação qualificada dos acadêmicos e futuros profissionais de saúde. O presente estudo teve 

como objetivo avaliar a percepção de docentes, discentes e técnicos do Instituo de Saúde e 

Biotecnologia (ISB) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) sobre a doação 

voluntária de corpos para fins de estudo e pesquisa em Anatomia Humana. Trata-se de um 

estudo descritivo, transversal e prospectivo, com abordagem indutiva e coleta de dados por 

documentação direta extensiva, através de questionário individual. Participaram do estudo, 

114 discentes, dos cursos que apresentaram em sua grande curricular as disciplinas Anatomia 

Humana ou Embriologia Humana, 1 docente e 1 técnico do ISB/UFAM. O estudo foi 

submetido à Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética. De modo geral, 69% dos 

indivíduos foram do sexo feminino. Relativamente à idade, a maior predominância foi de 

jovens entre 21 e 25. No que diz respeito à religião dos participantes, a maioria era protestante 

e católica. Sobre a escolaridade, predominou a graduação incompleta. No que tange ao 

conhecimento dos discentes, docentes e técnicos sobre a doação de corpos para o estudo em 

anatomia, percebeu-se que a maioria dos participantes já tinham ouvido falar, mas que a 

metade dos indivíduos não doaria, outros não tinham opinião formada e poucos decidiram 

doar. Diante do exposto, os acadêmicos, docentes e técnicos da instituição, mostraram através 

das suas respostas, que a necessidade de cadáveres para estudo em anatomia é de grande 

alicerce, sendo este, fundamental para os profissionais de saúde.  Mostra como são favoráveis 

ao uso de corpos humanos no ensino e pesquisa, porém não conhecem bem a legislação a qual 

regulamenta a utilização de corpos de indigentes e de mortos não reclamados pelas 

respectivas famílias. Portanto, a disponibilidade de informações sobre o processo de doação 

pode ter um reflexo na sociedade que permita o aumento na taxa de adesão de possíveis 

doadores. Assim, estratégias que atinjam de forma mais efetiva a população da comunidade 

acadêmica sobre a informação da temática, é imprescindível. 

 

Descritores: Doação; Cadáver; Anatomia; Morfologia. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Anatomia Humana é a ciência que estuda macro e microscopicamente os 

componentes, as características estruturais e o desenvolvimento dos seres humanos. No 

decorrer do tempo com o desenvolvimento do microscópio outras ciências surgiram, e embora 

se constituam em especializações, são parte da Anatomia a Citologia, Histologia e a 

Embriologia Humana. (DANGELO et al., 2011).  

Há várias formas de abordar a Anatomia, entre elas temos as tipologias: sistêmica, 

topográfica, antropológica, comparada, radiológica e aplicada; sendo os dois últimos 

indispensáveis para os profissionais da área da saúde.  Seu entendimento proporciona aos 

alunos, aprendizado teórico-prático, possibilitando identificar as formas e estruturas do corpo 

humano e correlacioná-las com suas funções. (COSTA et al., 2012). 

É uma disciplina imprescindível aos cursos de saúde e ciências biológicas, isto porque 

sua ementa traz conhecimentos que possibilitam o acadêmico a compreender as estruturas 

morfológicas corporais, como depressões, relevos, e o conjunto de sistemas especificamente 

para aplicação numa melhor execução e correlaciona-las com outras disciplinas durante sua 

formação. (MORTHE et al., 2016, p.170). 

Para Reverón (2017) um entendimento eficaz teórico-prático, o uso do cadáver 

proporciona um melhor conhecimento das variações anatômicas e da topografia corporal de 

forma mais precisa. Além disso, o material cadavérico é considerado uma ferramenta 

importante de abordagem cognitivo-prática para o aprendizado, sendo a forma mais antiga 

conhecida e também mais utilizada (COSTA et al., 2009). 

No Brasil, a carência de corpos cadavéricos para ensino provém da relação entre o 

aumento do número de instituições de ensino superior e da diminuição de corpos não 

reclamados destinados a elas (SIMÃO et al., 2011). 

Devido a essa diminuição, os métodos alternativos para o ensino estão cada vez mais 

em evidencia e sendo utilizado, entre eles o uso de peças sintéticas, tecnologias de amplo 

acesso, programas de computador que simulam a anatomia humana por meio de uma 

realidade virtual 3D, celulares, lousas digitais, etc. Com o intuito de suprir as necessidades do 

aluno em utilizar o cadáver como fonte principal na preparação (BOECHAT et al., 2016).  
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De acordo com a Sociedade Brasileira de Anatomia (SBA) a pratica de ensino e 

aprendizagem com bonecos e metodologias alternativas não remete fidedignamente à 

perspectiva e à diversidade real das estruturas anatômicas. 

Cintra et al. (2017, p.8) destaca   que os alunos e professores tendem a preferir 

material cadavérico como ferramenta de explanação, a utilizar modelos sintéticos, estes por 

sua vez sendo apenas complementares devido a sua fidedignidade.  No entanto, as condições 

que esses materiais, são utilizados em várias atividades, por várias dissecações e por um 

tempo estendido, compromete o aproveitamento dessa prática. (MELO et al., 2010, p.316) 

Neste contexto, para suprir a necessidade das instituições, em 2002 foi aprovado o 

Artigo 14 da Lei 010.406/2002 do Código Civil Brasileiro 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”. Com 

isso tornou-se possível à doação voluntária de corpos no Brasil. Tal ato já é difundido e 

realizado em outros países há muitos anos. 

De acordo com Costa e Feijós (2009). A necessidade de corpos para estudo é maior do 

que a disponibilidade e estaca a importância de doação de corpos para tais fins, sendo esta 

baixa em todo o mundo. Um dos fatores associados é a falta de conhecimento dessa 

possibilidade por parte da população, bem como por questões éticas, religiosas ou protocolos 

burocráticos dificultam a liberação dos corpos (HALOU et al., 2013). 

O Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB) é uma das cinco unidades Acadêmicas da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) criada no interior do Estado.  Atualmente, o ISB 

oferece seis cursos presenciais, sendo referência na área da saúde e Ciências Biológicas. 

Apesar da elevada quantidade de cursos e alunos, o material cadavérico 

disponibilizado para o ensino é escasso, havendo apenas dois, já totalmente dissecados 

externa e internamente. Além disso, é um material antigo e muito desgastado, inviabilizando o 

aprendizado, principalmente quando se trata de uma peça rica em detalhes.  

Segundo o Ministério da Educação, o ideal seria que os laboratórios de anatomia 

tivessem pelo menos um cadáver para cada grupo de 10 alunos. O acervo da instituição 

também conta com peças anatômicas sintéticas, algumas com erros de elaboração, o que causa 

prejuízos na aprendizagem e compreensão do assunto. Em relação ao material para as aulas de 

embriologia humana, o laboratório dispõe de três fetos, que se encontra em precário estado de 

conservação.  
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Para o estudo das Ciências Morfológicas, a maioria das Universidades brasileiras 

utiliza corpos não reclamados, ou seja, corpos de indigentes. Mas devido à inexistência de um 

Instituto Médico Legal (IML) no município a captação de corpos não reclamados pelo ISB 

torna-se inviável, sendo este um órgão necessário para realização dos trâmites burocráticos até 

a formalização do procedimento. Além do mais, Coari é uma cidade pequena, e o fato de hoje 

a disseminação de informações estarem avançadas, pessoas desaparecidas antes dadas como 

indigentes, são reclamadas, tornando tal procedimento quase impossível de ocorrer no 

município.  

Considerando-se que o corpo humano cadavérico é extremamente necessário para o 

estudo da anatomia, e que a sua carência compromete a formação qualificada dos acadêmicos 

e futuros profissionais de saúde, o presente estudo teve como objetivo, avaliar a percepção de 

docentes, discentes e técnicos de alguns cursos do Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB) da 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM), Campus Coari, sobre a doação voluntária de 

corpos para o estudo e pesquisa em anatomia humana.   
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REFERENCIAL TEÓRICO 

   

Em um contexto histórico, a anatomia é ensinada desde, pelo menos, o renascimento, 

num perceptível desenvolvimento dos métodos, pois o que antes na idade média e início do 

renascimento era feito por dissecações públicas e proporcionou uma compressão nas 

estruturas do corpo humano, hoje observamos as demonstrações anatômicas em aulas práticas.  

Se desenvolveu em todos os lugares do mundo, nas artes e ciências indianas, Charak 

estudou a anatomia do corpo humano, numerando 360 ossos, descrevendo, mesmo que 

erroneamente, o coração “e sua cavidade”. No Egito, o papiro cirúrgico de Edwin Smith ficou 

reconhecido ao descrever o coração, sua pesagem – inclusive ilustrada em iconografia egípcia 

- e os vasos, além do baço, os rins, o hipotálamo, o útero e a bexiga, de um cadáver, e na 

Grécia, com Hipócrates, Diógenes e Proxagoras. (LACERDA, 2010, p. 2-3) 

Hipócrates, reconhecido nos dias atuais como o “pai da medicina”, foi o primeiro a 

distinguir a valva tricúspide do coração, e Galeno através das intepretações dos escritos de 

Hipócrates, trouxe conhecimentos sobre morfologia e funcionamento do organismo, 

promovendo um salto na evolução da área da saúde, e na ciência médica, principalmente na 

atividade de dissecação de corpos, relacionando as teorias anatômicas, diagnosticando e 

classificando sinais e sintomas, de acordo com doenças. Assim, nessas práticas era possível 

“mapear o corpo humano na intenção de descobrir o seu interior e não apenas as partes 

visíveis para, depois, explicar a função dos órgãos e sistemas.” (STULP et al., 2019)  

Segundo França (1992), o cadáver começou a ter, no mundo dos vivos, uma 

importância cada vez maior. Esse material anatômico passou a despertar um evidente 

interesse, constituindo-se, pouco a pouco, em fator de grande valia no mundo atual. Seu uso, 

hoje, não se restringe apenas aos fins didáticos ou científicos, mas à finalidade terapêutica e 

também ao uso do cadáver para fazer obra de arte, e isto apresenta implicação moral, legal, 

religiosa, ética, social que deve ser considerada por todos os profissionais da área da saúde. 

Na atualidade, a disponibilidade de material cadavérico é limitada por serem de difícil 

aquisição para realizarem a dissecação, os alunos utilizam apenas modelos didáticos de 

estruturas anatômicas para observação, o que compromete o desenvolvimento das habilidades 

para suas formações nas áreas da saúde. (COSTA et al., 2012, p.371; COLARES et al., 2019, 

p.142). 
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De acordo com Morthe et al. (2016, p.173) comenta sobre as dificuldades relacionadas 

as aulas práticas que tem-se principalmente a escassez de cadáveres, que por hora não são 

cogitados, pela burocracia relacionada à obtenção desse corpos, apesar de no Brasil haver uma 

lei nº 8.501, de 30 de novembro de 1992, a qual possibilita a utilização de cadáveres não 

reclamados para fins de estudos ou pesquisas científicas. 

Dessa forma, quanto aos cadáveres destinados a pesquisa segue os seguintes 

protocolos:  pessoas não identificadas ou identificadas sem responsáveis, onde: 

[...]O cadáver de pessoa não identificada é aquele que não dispõe de qualquer 

documentação. Já o cadáver de pessoa identificada compreende aquele sobre o qual 

inexistem informações relativas a endereços de parentes ou representantes legais, 

entretanto apresentam ou documento emitido pelas autoridades públicas (cédula de 

identidade, certificado de reservista, título de eleitor, carteira profissional) ou outro 

documento identificatório (carteira de identidade expedida por empresas e/ou 

quaisquer outros documentos que sirvam para estabelecer sua identidade [...] 

(MELO et al., 2010, p.317) 

Segundo Costa et al. (2012) numa visão bioética, pressupõe que por ser envolvido em 

vínculos emocionais afetivos quando in vivo, e por respeito com os indivíduos o qual 

estabeleceu relações, o cadáver não deve ser visto como um simples material de estudo, nada 

obstante, é inegável, os grandes avanços nas áreas das saúdes a partir da pesquisa em 

cadáveres, além de que sua ausência comprometer significativamente o aproveitamento do 

estudo e o enfraquecimento do processo de humanização, o seria crucial para a boa conduta 

com o paciente.  

A utilização de cadáveres humanos para fins de ensino, é uma prática comum em todo 

o mundo e ao longo da História. Esta utilização não é, contudo, desprovida de dilemas éticos e 

sociais. A este propósito afirma Gouveia (2002) “o corpo humano morto permanece numa 

zona de penumbra onde imperam as emoções” e que, apesar da pessoa falecida não ter 

personalidade jurídica, “O cadáver é um ser com direitos e deveres, tendo a relevância dos 

mesmos oscilado no tempo entre o plano social, o religioso, o jurídico e o científico. 

O Código Civil brasileiro defende a validação, com objetivo científico, ou altruístico, 

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

único: o ato de disposição pode ser livremente revogado a qualquer tempo (Brasil, 2010). 

Além disso, atualmente no Brasil, a doação de órgãos transcorre de forma ainda pouco 
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esclarecida à população, cheia de mitos, tabus e mal entendidos. O que envolve questões 

socioculturais, econômicas, afetivas, técnicas e éticas que merecem discussão e pesquisa 

(MASSAROLLO et al., 2005). 

Para Dembogurski et al. (2011) concluíram que o Programa de Doação de Corpos é 

inicialmente bem sucedido, devido ao expressivo aumento no número de doações em vida e 

que os maiores benefícios são o acesso à informação para aqueles que demonstram interesse 

de doar, além do ganho em qualidade de ensino para a instituição. 
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OBJETIVOS 

  

Objetivo geral 

 

  Avaliar a percepção de docentes, discentes e técnicos do Instituto de Saúde e 

Biotecnologia (ISB) da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) sobre a doação 

voluntária de corpos para fins de estudo e pesquisa em Anatomia Humana 

 Objetivos específicos  

 

 Verificar o conhecimento e a perspectiva dos discentes, docentes e técnicos do 

ISB/UFAM em relação à doação do corpo cadavérico para fins educacionais; 

 Conhecer os fatores socioculturais que influenciam na predisposição para doação 

voluntária do corpo cadavérico entre docentes e discentes dos cursos do ISB/UFAM; 

 Verificar o grau de confiabilidade dos discentes, docentes e técnicos do ISB/UFAM 

em relação aos profissionais de saúde formados de acordo com as práticas anatômicas 

utilizadas durante a formação desse profissional; 
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METODOLOGIA 

  

Trata-se de um estudo descritivo, transversal e prospectivo, com abordagem indutiva e 

coleta de dados por documentação direta extensiva, através de questionário individual. 

Participaram do estudo, discentes do ISB/UFAM dos cursos que apresentaram em sua grande 

curricular as disciplinas Anatomia Humana ou Embriologia Humana; os docentes do ISB que 

ministram as disciplinas Anatomia Humana e os técnicos de laboratório que desempenham os 

seus trabalhos no Laboratório de Anatomia Humana ou de forma vinculada a esse 

Laboratório.    

Foi selecionada uma turma de cada um dos cursos de Biologia e Química, 

Enfermagem, Fisioterapia, Medicina e Nutrição. Que apresentam em sua grade curricular 

disciplinas de Anatomia Humana e Morfologia Humana já cursada , docentes de Anatomia 

Humana ou Embriologia Humana; e o técnico  do laboratório . 

Os potenciais participantes que concordaram em participar assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). O referido questionário foi elaborado a partir de 

estudos anteriores publicados acerca do tema, sendo composto por questões objetivas e 

subjetivas relacionadas a perfil sociodemográfico, características socioculturais, 

conhecimento e perspectivas sobre a doação voluntária de corpos para fins de ensino e 

pesquisa.   

Os dados coletados foram tabulados no Microsoft® - Excel 2010 e, em seguida, 

analisados estatisticamente com auxílio do programa SPSS versão 2.2 mediante tratamento 

estatístico adequado à natureza deles, sendo empregada a estatística descritiva com 

apresentação em frequência relativa e absoluta em gráficos e tabelas.                

O estudo foi submetido à Plataforma Brasil e aprovado pelo Comitê de Ética, (CAAE: 

52784221.8.0000.5020) respeitando a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. As 

informações obtidas na pesquisa de campo foram mantidas em segredo para os participantes 

não serem identificados na ocasião de divulgação dos resultados em revistas da área e/ou 

congressos científicos. 
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RESULTADOS  

 

 Foram entrevistados no total de 147 alunos e com a utilização dos critérios de 

exclusão, foram descartados 33 questionários incompletos. Desse modo, a amostra contou 

com 114 discentes, 1 docente e 1 técnico para analise. 

 

As condições sociodemográficas referentes às avaliações realizados com os 

discentes, docentes e técnicos do ISB/UFAM, estão expressas, nas tabelas de 1 a 4 a 

seguir. 

 

 

Sexo  Discentes Docentes  Técnicos  

Feminino 81   

Masculino 33 1 1 

Total  114 1 1 

Tabela 1- distribuição dos discentes, docente e técnico por sexo. 

 

Idade Discentes  Docentes  Técnicos  

21 – 25  81    

26 – 30 21 1  

Acima de 30 anos  12  1 

Tabela 2- distribuição dos discentes, docente e técnico por idade. 

Tabela 3- distribuição dos discentes, docente e técnico por religião. 

 

 

Religião  Discentes Docentes  Técnicos  

Adventista  4 1  

Ateu 24   

Católico/cristã 41  1 

Evangélico/protestante  42   

Testemunha de Jeová  3   
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Escolaridade  Discentes  Docentes  Técnicos  

Técnico     

Graduação incompleta  113  1 

Graduação completa 1   

Especialização   1  

Mestrado     

Doutorado     

Tabela 4 – distribuição dos discentes, docente e técnico por grau máximo de 

escolaridade. 

 

De modo geral, 69% dos indivíduos foram do sexo feminino – 81 (oitenta e uma) 

discentes do sexo feminino; 33 (trinta e três) discentes do sexo masculino; 1(um) docente 

profissional de anatomia do sexo masculino e 1 (um) profissional técnico do sexo masculino. 

Em relação à idade, houve predominância de jovens entre 21 e 25 anos (69% sendo 

discentes), seguidos dos entrevistados de 26 a 30 anos. No que diz respeito à religião 38% 

(trinta e oito) se dizem protestante, 37% (trinta e sete) católicos e 22% (vinte e dois) não 

definiram uma religião, nota-se que a religião predominante é a crista. Com relação à 

escolaridade, como a maioria era discente da instituição a predominância foi de graduação 

incompleta.  

Nas tabelas de 5 a 10 estão os dados relacionados à doação voluntaria de corpos 

para estudo em anatomia 

  

Você já tinha ouvido falar sobre a 

doação voluntaria de corpos antes da 

realização dessa pesquisa? 

 

 

 

Discentes 

 

 

 

Docentes  

 

 

 

Técnicos  

Sim  60 1 1 

Não  54   

Tabela 5- conhecimento dos discentes, docente e técnico do ISB a cerca da doação 

voluntaria de corpos. 
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Você doaria seu corpo para fins de 

estudo e pesquisa em anatomia? 

 

Discentes 

 

Docentes  

 

Técnicos  

Sim  18 1  

Não  57  1 

Não tem opinião formada  39   

Tabela 6- Opinião sobra a doação voluntaria do próprio corpo entre os discentes, 

docente e técnico do ISB. 

 

Quais as motivações para decidir doar 

seu corpo para o estudo de anatomia? 

 

Discentes 

 

Docentes 

 

Técnicos  

Para contribuir com o avanço da 

educação na área da saúde; 

12 1  

Para ajudar o próximo a ser um 

profissional melhor qualificado; 

12 1  

Conheço a necessidade desse material 

nos laboratórios de anatomia; 

33 1  

Sou contra enterro/ cremação;     

Dessa forma serei útil mesmo após meu 

falecimento;  

21   

Porque sou sozinho (a), não tenho 

parentes;  

   

Em agradecimento a ciência; 9   

Outro  3 

 

  

Tabela 7- Opinião sobra quais motivações para decidir doar o próprio corpo entre os 

discentes, docente e técnico do ISB. 

Quais motivações para decidir em não 

doar seu corpo para o estudo de 

anatomia? 

 

 

Discentes 

 

 

Docentes  

 

 

Técnicos  

Familiares não aceitariam 39  1 

Despreparo do acadêmico em receber o 

cadáver 

0   

Vergonha em ser reconhecido 36   

Quero ser enterrado/ cremado ou outro 51   

Motivos religiosos 3   

Desconhecimento das técnicas 

anatômicas de estudo 

0   

Outro 3   

Tabela 8- Opinião sobra quais motivações para não decidir/ não ter opinião formada 

em doar o próprio corpo entre os discentes, docente e técnico do ISB. 
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Você conhece quais os 

procedimentos e documentos 

necessários para a doação 

voluntariam de corpo para o estudo 

em anatomia? 

 

 

 

Discentes 

 

 

 

Docentes 

 

 

 

Técnicos  

Sim  0 1  

Não  114  1 

Tabela 9- conhecimento dos discentes, docente e técnico do ISB sobre os 

procedimentos necessários para doação de corpos. 

 

Você já realizou os procedimentos 

(documentos preenchidos, com 

testemunha, assinado em cartório e 

entregues à alguma universidade) 

para que seu corpo seja conduzido 

aos estudos? 

 

 

 

 

Discentes 

 

 

 

 

Docentes  

 

 

 

 

Técnicos  

Sim  0   

Não  114 1 1 

Tabela 10 - conhecimento dos discentes, docente e técnico do ISB sobre a realização de 

procedimentos necessários para doação de corpos. 

 

No que tange ao conhecimento dos discentes, docentes e técnicos sobre a doação de 

corpos para o estudo em anatomia, percebeu-se que 53% (cinquenta e três) dos participantes 

já tinham ouvido falar sobre, porém a metade não doaria 50% (cinquenta), outros 34% (trinta 

e quatro) não tinham opinião formada, e apenas 16% (dezesseis) optariam em doar. 58% 

(cinquenta e oito) das motivações usadas como justificativas para decisão dos indivíduos que 

afirmaram a doação dos próprios corpos foram em sua maioria de conhecer as necessidades e 

escassez de materiais nos laboratórios de anatomia, além de uma forma de ser útil após o 

falecimento, outros 28% (vinte e oito) assinaram para contribuir com o avanço da educação na 

área da saúde e ajudar o próximo a ser um profissional melhor qualificado. 

Sob a questão de - quais motivações para decidir em não doar seu corpo para o estudo 

de anatomia ou não possuir opinião formada – houve prevalência de 69% (sessenta e nove)  

de quererem ser enterrados/cremados, ou alegando-se que familiares não concordariam com a 

decisão, 27% (vinte e sete) opinaram pela vergonha de ser reconhecido. Vale destacar que na 

tabela 9, somente o docente tem conhecimento a cerca da documentação de doação do corpo e 

que nenhum (tabela 10) haviam realizado  procedimentos para que seu corpo fosse conduzido 

aos estudos. 
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Nas tabelas de 11 a 13, correspondem a opinião sobre a confiança dos discentes, 

docente e técnico, frente a formação dos profissionais de saúde. 

. 

Supondo que você ou um ente querido 

necessite realizar uma cirurgia ou 

qualquer procedimento de saúde que 

envolva o seu corpo, você confiaria no 

profissional se o mesmo afirmar que 

não estudou através de cadáveres, mas 

apenas em bonecos plásticos? 

 

 

 

 

 

Discentes  

 

 

 

 

 

Docentes  

 

 

 

 

 

Técnicos  

Sim  18 1  

Não  96  1 

Tabela 11- confiança dos discentes, docente e técnico do ISB sobre a formação dos 

profissionais de saúde frente a pratica de estudo em anatomia através de materiais sintéticos 

Supondo que você ou um ente querido, 

necessite realizar uma cirurgia ou 

qualquer procedimento de saúde que 

envolva o seu corpo, você confiaria no 

profissional se o mesmo afirmasse que 

não estudou através de cadáveres, mas 

apenas em animais? 

Discentes Docentes  Técnicos  

Sim  12 1  

Não  102  1 

Tabela 12- confiança dos discentes, docente e técnico do ISB sobre a formação dos 

profissionais de saúde frente a pratica de estudo em anatomia através do uso de animais. 

 

Supondo que você ou um ente querido 

necessite realizar uma cirurgia ou 

qualquer procedimento de saúde que 

envolva o seu corpo, você confiaria no 

profissional se o mesmo afirma que 

estudou através de cadáveres 

humanos?   

Discentes  Docentes  Técnicos  

Sim  114 1 1 

Não  0   

Tabela 13- confiança dos discentes, docente e técnico do ISB sobre a formação dos 

profissionais de saúde frente a pratica de estudo em anatomia através de cadáveres humanos. 

 

 Diante do exposto, os acadêmicos, docente e técnico da instituição, mostraram através 

das suas respostas, que a necessidade de cadáveres para estudo em anatomia é de grande 

alicerce, sendo este, fundamental para os profissionais de saúde.  Mostra como são favoráveis 

ao uso de corpos humanos no ensino e pesquisa, porém não conhecem bem a legislação a qual 
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regulamenta a utilização de corpos de indigentes e de mortos não reclamados pelas 

respectivas famílias. 

  Este trabalho demonstra a necessidade de programas de esclarecimento e de 

conscientização da população no que diz respeito à doação espontânea de corpos para o 

estudo e a pesquisa.  Portanto, o objetivo do projeto de conhecer os fatores que influenciam na 

predisposição para doação voluntária do corpo cadavérico entre docentes e discentes dos 

cursos e de verificar o grau de confiabilidade em relação aos profissionais de saúde formados 

de acordo com as práticas anatômicas utilizadas durante a formação do profissional foi 

alcançado.  
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DISCUSSÃO  

 

 Este estudo buscou analisar o conhecimento dos acadêmicos, docentes e técnicos de 

uma instituição de ensino da área da saúde a respeito da doação voluntaria de corpos para o 

estudo de anatomia humana.  Além disso, alguns fatores foram avaliados como o gênero, 

idade, religião, grau de escolaridade, e a percepção sobre a formação dos profissionais de 

saúde com base na manipulação de corpos durante a graduação. 

 Os dados apresentados refletem a importância da disponibilização de informação à 

população. Nota-se, que os perfis dos entrevistados são de não doar seu corpo, o que prova a 

falta de esclarecimento sobre a doação. Quanto à opção religiosa, os indivíduos pertencentes à 

religião cristã, em sua maioria, sugerem que a crença religiosa de maior parte evangélica e 

católica não interfere no processo, mas que o medo de ser reconhecidos e familiares não 

deixarem, é fator impeditivo na decisão da doação.  

 Para Sadala (2001) “considerou-se que os familiares vivenciam uma experiência de 

choque, descrença, sofrimento, confusão e se mostram, de momento, incapazes de 

compreender e aceitar a realidade”. Muitos familiares têm dificuldades por motivos religiosos 

e crenças pessoais, em aceitar a exposição do ente querido nas instituições de pesquisa. Além 

disso, desconhecem ou não concordam muitas vezes com a vontade do seu familiar diante da 

decisão de doar os próprios órgãos ou o corpo para estudo.  

 Afirma ainda, que Quando os familiares têm na religião suporte ideológico e apoio 

para tal decisão; e quando os familiares acreditam que a doação de órgãos é moralmente 

correta este processo é menos doloroso (SADALA, 2001). 

 Outro fator que deve ser levado  em  consideração  é  a  idade  dos  entrevistados  no  

presente  estudo,  que tiveram a predominância em torno de 21 a 25 anos, nessa idade muitos 

jovens dificilmente pensam sobre morte. No que se refere ao grau de escolaridade, a 

graduação incompleta é predominante, por serem alunos em formação, o que impede um 

maior conhecimento sobre a temática, mesmo que todos já tenham frequentado algum 

laboratório de anatomia durante as praticas.  

 Face ao exposto, o estudo de (Dembogurski et al., 2011) prova que o grau de instrução  

de doadores era que, 53,5% possuíam ensino superior; 40%, ensino médio, e 6,6%, apenas 

alfabetizados, sendo a maioria dos doadores com mais idades e com um conhecimento mais 

esclarecido por possuírem graduação completa. 
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 No que diz respeito à confiabilidade dos entrevistados, aos profissionais já formados 

na área da saúde, a maioria dos acadêmicos recomenda a doação de corpos, visto que é a 

melhor forma de aprimorar os conhecimentos em anatomia. Reverón (2017) aponta que o uso 

do cadáver no estudo da anatomia proporciona melhor conhecimento das variações 

anatômicas e da topografia corporal, o que permite aos estudantes aprender os diferentes 

órgãos e estruturas de forma mais precisa. 

 Medeiros et  al.  (2013), demonstram  que  o  contato  dos  acadêmicos  com  peças  

anatômicas  biológicas  promove  o  desenvolvimento  de  habilidades específicas  e  

psicossociais  que  tornam  o  aprendizado  mais  efetivo  e  reflexivo,  aproximando  o  

binômio  aluno-professor, intensificando a troca de experiências e consolidação do 

conhecimento anatômico. 

 Destaca-se que concordar com a doação não significa a atitude de doar, segundo 

apresentado no estudo de Abbasi Asl  et  al.  (2017),  que se assemelha ao dados encontrados, 

onde mais da metade dos entrevistados concordaram  com a importância da doação,  no  

entanto poucos doariam o  próprio  corpo, resultados esses que se assemelham com o estudo 

em questão. 

  Além disso, a falta de conhecimento causa limitações sobre a doação de cadáveres, o 

que contribui  para  o número  restrito  de  doadores , visto que  é  importante para  quem  não 

tem opinião formada. Dembogurski et al. (2011), observaram que a maior disponibilidade de 

informações sobre o processo de  doação elevou o número de doações efetivas em uma 

instituição no qual um programa de doação de corpos foi implantado.  

Diante disso, a elaboração e divulgação de projetos que visem conscientizar a 

população sobre a importância da doação de corpos é fundamental para que no futuro não só 

aumente o número de corpos cadavéricos doados para as instituições de ensino, mas 

conscientize a população sobre a grande importância do ato de doação de órgãos como um 

todo. 
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CONCLUSÃO  

 

 A utilização de cadáveres para o ensino de anatomia humana é de extrema 

importância. Neste contexto, a doação voluntária de corpo proporciona a disponibilidade de 

cadáveres para atividades de ensino e pesquisa. Todos os participantes concordam que o 

estudo em cadáveres é o mais fidedigno para os profissionais da saúde, embora muitos não 

doariam seus corpos para estudo, sendo esse  fator  colaborador  da  escassez  de  material  

cadavérico  nas  instituições de ensino superior.  

  A maior motivação para doar o corpo foi de conhecer a necessidade do material nos 

laboratórios de anatomia, ser útil mesmo após o falecimento, para contribuir com o avanço da 

educação na área da saúde e ajudar o próximo a ser um profissional melhor qualificado. 

  Portanto, a disponibilidade de informações sobre o processo de doação pode ter um 

reflexo na sociedade que permita o aumento na taxa de adesão de possíveis doadores. Assim, 

estratégias que atinjam de forma mais efetiva a população da comunidade acadêmica sobre a 

informação da temática, é imprescindível. Com base nestes resultados, novas pesquisas 

elucidando métodos que possam esclarecer as principais dúvidas ou inseguranças de  

possíveis  doadores  devem  ser  encorajadas,  considerando  a  grande  importância  do  

contato  com  peças anatômicas naturais durante a formação de profissionais da saúde. 

Acreditamos que esse estudo seja útil na contribuição para aprimorar o conhecimento e 

estratégias para melhoria nas práticas laboratoriais do estudo em anatomia humana.  
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Anexo 1- Instrumento de coleta de dados dos discentes  docentes e técnicos 

PERCEPÇÃO DE DOCENTES, DISCENTES E TÉCNICOS DO INSTITUTO DE 

SAÚDE E BIOTECNOLOGIA SOBRE A DOAÇÃO VOLUNTARIA DE CORPOS 

PARA O ESTUDO E PESQUISA EM ANATOMIA 

1 – Qual o seu Nome?  (opcional) ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2 - Sexo: (   ) Feminino      (   ) masculino 

3 - Qual sua idade? _____________ anos 

4 - Qual a sua religião?  

___________________________________________________ 

5 - Qual o seu grau máximo de escolaridade? 

                                                (    ) técnico     

                                                (    ) graduação incompleta           

                                                (    ) graduação completa  

(    ) especialização 

                                                (    ) mestrado    

                                                (    ) doutorado 

6 - Você já tinha ouvido falar sobre doação voluntária de corpos antes da realização 

dessa pesquisa?       (     ) sim        (    ) não 

 

7 - Você doaria o seu corpo para fins de estudo e pesquisa em Anatomia ?  

                                   (     ) sim       (    ) não  (    ) não possuo opinião formada  

 

* Se você respondeu sim, prossiga para a pergunta 8 

* Se você respondeu não, prossiga  para a pergunta 9 

* Se você respondeu que não possui opinião formada prossiga 

para a pergunta 8 

8 - Se você respondeu sim ou que não tem opinião formada na pergunta 7 (* se você 

respondei NÃO, pule essa pergunta):: 

      Qual (is) a(s) motivação(ões) para decidir em doar seu corpo para o estudo de 

Anatomia? 

(    ) Para contribuir para o avanço educação na área da saúde; 

(    ) Para ajudar o próximo a seu um profissional melhor qualidicado; 

(    ) Conheço a necessidade deste material nos laboratório de Anatomia; 

(    ) sou contra enterro/cremação ou outros; 

(   ) Dessa forma serei útil mesmo após o meu falecimento; 

(   ) Porque sou sozinho (a), não tenho parentes; 

(   ) em agradecimento à ciência; 

(   ) Outro: ___________________________________________________________ 

 

9 - Se você respondeu não ou que não tem opinião formada na pergunta 7 (* se você 
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respondei SIM, pule essa pergunta): 

      Qual (is) a(s) motivação(ões) para decidir em não doar seu corpo para o estudo de 

Anatomia? 

(    ) Familiares não aceitariam;  

(    ) Desprepara do academia em receber o cadáver;  

(    ) Vergonha em ser reconhecido; 

(    ) Quero ser enterrado/cremado ou outro;  

(   ) Motivos religiosos; 

(   ) Desconhecimento das técnicas anatômicas de estudo; 

(   ) Outro: ___________________________________________________________ 

 

10 - Você conhece quais os procedimentos e documentos necessários para doação 

voluntária de corpo para estudo anatômico (     ) sim        (    ) não 

 

11 - Você já realizou os procedimentos (documentos preenchidos, com testemunha, 

assinado em cartório e entregues à alguma Universidade), para que seu corpo, após seu 

falecimento, seja conduzido aos estudos? (     ) sim        (    ) não 

12 - Supondo que você ou um ente querido, necessite realizar uma cirurgia ou qualquer 

procedimento de saúde que envolva o seu corpo, você confiaria no profissional se o 

mesmo afirmar que não estudou através de cadáveres mas apenas em bonecos 

plásticos? (     ) sim        (    ) não 

 

13 - Supondo que você ou um ente querido, necessite realizar uma cirurgia ou qualquer 

procedimento de saúde que envolva o seu corpo, você confiaria no profissional se o 

mesmo afirmasse que não estudou através de cadáveres, mas apenas em animais? (     ) 

sim        (    ) não 

14 - Supondo que você ou um ente querido, necessite realizar uma cirurgia ou qualquer 

procedimento de saúde que envolva o seu corpo, você confiaria no profissional se o 

mesmo afirma que estudou através de cadáveres humanos?  (     ) sim        (    ) não 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


