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Abstract: The regulation of the provision of corpses for teaching and research
purposes is regulated by Law 8501 of November 30, 1992 and Law 10406 of
January 10, 2002. However, the lack of bodies for teaching human anatomy is
recurrent. The purpose of this study is to describe the application of Brazilian
legislation to obtain cadavers for study purposes. Brazilian legislation provides
for restriction of body donation for human anatomy studies, which results in a
reduced number of human corpses to be used in anatomy teaching and
dissection practices. There is still lack of awareness of the population about the
importance of donating bodies for study. Thus, it is necessary to analyze the
current laws and the creation of new programs aimed at raising awareness of
the importance of the use of cadavers for health studies.
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Resumo: A regulamentação da disponibilização de cadáveres para fins de
ensino e pesquisa é regulamentada pela Lei 8501 de 30 de novembro de 1992
e Lei 10406 de 10 de janeiro de 2002. Entretanto, a falta de corpos para o
ensino de anatomia humana é recorrente. O objetivo deste estudo é descrever
a aplicação da legislação brasileira para a obtenção de cadáveres para fins de
estudo. A legislação brasileira evidencia restrição à doação de corpos para
estudos de anatomia humana, o que decorre em número reduzido de
cadáveres humanos a serem utilizados no ensino de anatomia e nas práticas
de dissecação. Falta ainda a conscientização da população acerca da
importância da doação dos corpos para estudo. Deste modo, é necessária a
análise das leis vigentes e a criação de novos programas que visem à
conscientização da população acerca da importância do uso de cadáveres
para estudos na área da saúde.
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