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Abstract: There is a tendency to worldwide consensus that study of human anatomy in corpses
is essential for the training of health professionals. However, Brazilian universities face
adversity in obtaining bodies to offer teaching and research in the area of Human Anatomy for
various reasons, such as bureaucratic issues or lack of integration between community and
university. This project aims to increase the capture of bodies for the Human Anatomy
Laboratory of the Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). The project is justified
by the need for community awareness about the importance of bodies in the education of health
students. The implementation of the proposal was based on models from other universities in
Brazil. The registration of voluntary donation of bodies is supported by Law 10.406 of 2002 of
the Brazilian Civil Code. Interested people need to register their interest in filling out the form
produced at the project. Awareness-raising activities include dissemination on the website or
other channels, presentation of the proposal at events, making posters, as well as an annual
worship service in honor of donated bodies. Although the proposal is new to UFTM, in the
medium or long term it is expected to increase body donation, meeting the high demand for
bodies for anatomical study, investment in anatomical class pieces, continuous improvement
in teaching and research quality, besides the structuring of future Museum of Anatomy in the
institution with the development of the technique of plastination or traditional dissections. It is
considered viable the proposal of voluntary donation of bodies at UFTM, as in other Brazilian
universities.
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Resumo: Percebe-se tendência ao consenso mundial de que o estudo da Anatomia Humana
em cadáveres é essencial para a formação dos profissionais da área de saúde. Entretanto,
universidades brasileiras enfrentam adversidades na obtenção de corpos para oferecer ensino
e pesquisa na área de Anatomia Humana por motivos diversos, como questões burocráticas
ou falta de integração entre comunidade e universidade. Esse projeto visa aumentar a
captação de corpos para o Laboratório de Anatomia Humana da Universidade Federal do
Triângulo Mineiro (UFTM). O projeto justifica-se pela necessidade de conscientização da
comunidade sobre a importância dos corpos na formação dos alunos da área de saúde. A
implantação da proposta baseou-se em modelos de outras universidades do Brasil. O registro
de doação voluntária de corpos está amparado pela Lei 10.406 de 2002 do Código Civil
brasileiro. As pessoas interessadas precisam registrar em cartório o interesse com o
preenchimento do formulário produzido no projeto. As atividades de conscientização englobam
divulgação na página online ou outros canais, apresentação da proposta em eventos,
confecção de cartazes, além da realização de culto anual em homenagem aos corpos doados.
Embora a proposta seja nova na UFTM, a médio ou longo prazo espera-se obter aumento na
doação de corpos, suprindo a alta demanda de corpos para o estudo anatômico, investimento
em peças anatômicas para aula, melhoria contínua na qualidade do ensino e da pesquisa,
além da estruturação de futuro museu de Anatomia na instituiçao com o desenvolvimento da
técnica de plastinação ou dissecações tradicionais. Considera-se viável a proposta de doação
voluntária de corpos na UFTM, a exemplo de outras universidades brasileiras.
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