


Você já pensou 
em doar seu corpo 
para a Ciência?

O procedimento para 
doação de corpo ocorre 
de modo mais simples do 
que se imagina. 

Esta cartilha tem como 
objetivo esclarecer os 
aspectos relacionados 
à doação do corpo para 
ensino e pesquisa.

A doação do corpo é diferente da doação 
de órgãos. Doar o corpo é manifestar em vida 
seu desejo de contribuir para o avanço da ciência 
e para formação de profissionais da área da 
saúde como, enfermeiros, dentistas, médicos, 
fisioterapeutas, entre outros.

Apesar de toda evolução dos métodos alternativos 
de ensino, como as peças sintéticas e os 
ambientes de realidade virtual, o contato do 
futuro profissional da saúde com o cadáver é 
indispensável para a compreensão da anatomia 
e do funcionamento do corpo humano. Além 
disso, o contato com o cadáver é uma forma 
de enfrentar a morte como um fato da vida, 
habilidade essencial para quem atua na área da 
saúde.

Nos últimos anos, as instituições de ensino 
superior têm enfrentado grande dificuldade em 
obter cadáveres para o ensino. Historicamente, 
a maioria das instituições de ensino brasileiras 
dependeram exclusivamente de cadáveres 
não reclamados originados dos Institutos de 
Medicina Legal. Atualmente, a maior facilidade 
de se encontrar os familiares da pessoa que foi 
a óbito e também as questões éticas resultaram 
em uma diminuição significativa no número de 
cadáveres disponíveis para estudo, podendo 
impactar na quantidade de profissionais de saúde 
que concluíram inadequadamente uma etapa 
essencial para a sua formação.
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O cOrpO ficará sOb 
rEspOnsabilidadE 

lEgal da instituiçãO 
dE EnsinO

O que significa doar o corpo?
Significa que após o falecimento, o corpo 
não será cremado ou sepultado, mas 
encaminhado para uma instituição de ensino 
superior (Faculdade ou Universidade) onde 
serão utilizadas substâncias químicas, como 
formol ou glicerina, para evitar a putrefação 
e manter o corpo em condições adequadas 
para o manuseio pelos estudantes. Além 
disso, o corpo poderá ser dissecado, ou seja, 
separados em partes para facilitar a visualização 
das estruturas, porém, todas as partes serão 
devidamente identificadas para saber a qual 
corpo elas pertencem.

O corpo ficará sob responsabilidade legal 
da instituição de ensino, a qual deverá se 
responsabilizar pelo armazenamento adequado 
e disposição final, após a utilização, conforme 
legislação vigente.

É importante lembrar que enviar os formulários 
para se tornar um doador, não impede que você 
mude de ideia a qualquer momento e desista 
da doação. Caso isso ocorra, é solicitado que a 
instituição seja informada.

Qual o benefício da 
doação do corpo?
Doar o corpo não trará 
benefícios ao(à) doador(a), 
entretanto contribuirá para 
a formação de profissionais 
da área da saúde mais 
qualificados para o exercício 
profissional, o que poderá 
beneficiar as gerações futuras.

Qual legislação ampara a doação 
de corpos?
No Brasil, a doação de corpos para o ensino e 
pesquisa já ocorre e é amparada pelo artigo 14 do 
Código Civil Brasileiro, que afirma que “é válida, 
com objetivo científico ou altruístico, a disposição 
gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte 
para depois da morte”. O mesmo artigo destaca 
que “O ato de disposição pode ser livremente 
revogado a qualquer tempo”.
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É possível doar 
apenas os órgãos 
para estudo?
Sim, o artigo 14 do Código 
Civil Brasileiro esclarece que 
o corpo pode ser doado “no 
todo ou em parte para depois 
da morte”.

É possível doar os 
órgãos para transplante 
e o corpo para estudo?
A doação do corpo não impede a 
doação de órgãos. A doação de 
órgãos para transplante é realizada 
antes, assim que constatada a 
morte cerebral, sendo um gesto 
reconhecidamente nobre e 
necessário para o bem-estar de 
pessoas que aguardam por um 
transplante.

Após a retirada dos órgãos ou 
velório, caso seja desejo do(a) 
doador(a) ou da família, o corpo ou 
órgãos não doados para transplante 
serão encaminhados para a 
instituição de ensino superior e 
preparados para as atividades de 
ensino e pesquisa. 

Há gastos para o doador ou família?
O ato de doação não implica em gastos para os familiares ou doador, no 
entanto, caso a família opte por realizar o velório antes da doação, os 
custos deste deverão ser arcados pela família. 

Por quanto tempo 
o corpo poderá 
permanecer no 
Laboratório da 
Anatomia da instituição 
de ensino superior?
Esse tempo é variável e depende da 
frequência com que ele é utilizado, 
mas os corpos podem contribuir 
com a formação de estudantes por 
40 anos ou mais.

O que será feito com 
o corpo após ele não 
poder ser mais utilizado 
para estudo?
Quando o corpo não puder ser mais 
utilizado para estudo e pesquisa, ele 
será cremado.
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Quem pode doar o 
corpo?
Qualquer pessoa com idade 
superior a 18 anos pode doar 
o corpo. Caso a pessoa tenha 
idade inferior a 18 anos, é 
necessária autorização do 
responsável legal.

V O C Ê  P O D E U M  C O R P O ,  M U I T A S  V I D A S 



Há restrições para doação do 
corpo?
As instituições de ensino superior não poderão 
aceitar doação de corpos de indivíduos vítimas 
de mortes violentas, assim como de suicídio. 
Além disso, por questões de logística, não 
poderão ser aceitos corpos que se encontrarem 
a mais de 100 km de Ribeirão Preto.

O que é necessário para 
garantir que o corpo será 
doado após a morte?
A doação é uma decisão pessoal que 
deverá ser discutida tanto com a família 
quanto com a instituição de ensino 
beneficiada para que o procedimento da 
doação seja esclarecido. 

É essencial que as pessoas próximas 
tenham conhecimento da decisão de 
doar o corpo após a morte sabendo, 
inclusive, para qual faculdade ele 
será doado. Assim, quando o óbito for 
constatado, o familiar deverá entrar em 
contato com instituição de ensino pelos 
telefones que constam no “Cartão do(a) 
Doador(a)” para que sejam tomadas as 
providências necessárias para o translado 
do corpo do seu local de origem até a 
instituição. Caso a instituição de ensino 
não seja comunicada do óbito, a doação 
não será concretizada. 

Mesmo que não tenha havido doação em vida, a 
família pode doar o corpo após a morte?
Sim. Para isso a família deve entrar em contato com a instituição de 
ensino o mais rápido possível para que o corpo possa ser preparado, 
evitando sua degradação natural.
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Há recompensa financeira pela 
doação do corpo?
Não há. Como previsto no artigo 14 da Lei nº 
10.406 de 10 de janeiro de 2002 do Código Civil 
Brasileiro, a doação do corpo é um ato voluntário 
que visa a beneficiar pesquisadores e alunos em 
seus estudos na área da saúde.

S E R V I N D O  À  S A Ú D E A  D E C I S Ã O  É  S U A
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O que é necessário para se 
tornar um doador?
É necessário entrar em contato com a Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto para comunicar a intenção da doação. Além disso, é 

essencial comunicar familiares e pessoas próximas sobre a intenção de 

doar o corpo após a morte. 

clique aqui para fazer o download dos formulários que 

deverão ser preenchidos, assinados e ter reconhecidas as 

firmas em cartório do(a) doador(a) e da testemunha.

Ou copie e cole em seu navegador o link abaixo: 

http://www.eerp.usp.br/media/wcms/files/Formularios_Cadastro_Doacao_do_Corpo.docx

Os formulários - FORMULÁRIO DE CADASTRO DO DOADOR VOLUNTÁRIO 

DE CORPO e DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE DOAÇÃO DO CORPO PARA 

FINS DE ESTUDO E PESQUISA - deverão ser enviados, preferencialmente 

via correio, para: Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo, Avenida Bandeirantes, 3.900, CEP: 14040-902 

- Ribeirão Preto - SP.

Após o recebimento dos documentos pela Escola de Enfermagem, você 

receberá um “Cartão do(a) Doador(a)” no qual constarão seus dados 

pessoais e da Escola de Enfermagem, para que sua família possa entrar 

em contato após a morte.

A P O I E  A  C I Ê N C I A

Depois de sua 
jornada concluída, 
você ainda pode 
impactar a jornada 
de milhares de 
estudantes, futuros 
profissionais da 
saúde. Pense nisso.

Para mais informações, entre em contato com
a  Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

pelo telefone:                 ou pelo e-mail: 
(16) 3315-4321                 doação_corpo@eerp.usp.br

     

http://www.eerp.usp.br/media/wcms/files/Formularios_Cadastro_Doacao_do_Corpo.docx
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