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Captação de Cadáveres Doados 
Projeto de Treinamento Profissional 

 

 

Unidade: Instituto de Ciências Biológicas 
Departamento: Anatomia 
Cursos atendidos: Medicina    Odontologia 
   Farmácia    Fisioterapia 
   Enfermagem    Educação Física 
   Nutrição    Ciências Biológicas 
   Psicologia 
 

 

Justificativa para o projeto 

A anatomia humana tem características específicas e o estudo em modelos animais e moldes artificiais 

não é suficiente para o completo entendimento das estruturas. Segundo o Ministério da Educação, o ideal seria 

que os laboratórios de anatomia tivessem pelo menos um cadáver para cada grupo de 10 estudantes, o que é 

inviável na maioria das instituições pela falta de doações e pela dificuldade de obtenção de material cadavérico.  

Há mais de três anos o Departamento de Anatomia da UFJF não recebe corpos não reclamados para estudo. 

Acredita-se que este quadro seja devido ao fato de hoje estar mais fácil buscar informações de pessoas 

desaparecidas, que antes passavam por indigentes. Por isso, atualmente, o incentivo à doação espontânea do 

corpo em vida e, principalmente, a conscientização e sensibilização dos familiares da intenção do doador, são 

medidas necessárias. Algumas instituições nacionais como a UFCSPA, a UFMG, a UERJ, e internacionais, 

como Harvard University já adotam esta idéia para a manutenção do seu acervo. Atualmente, o Departamento 

de Anatomia da UFJF possui um Programa de Doação de Corpos, denominado “SEMPRE VIVO”. Para que o 

“SEMPRE VIVO” se torne um programa eficiente e tenha os resultados esperados é necessário um 

envolvimento de todos os docentes do Departamento de Anatomia, mas também uma colaboração contínua de 

discentes das áreas de Saúde e Ciências Biológicas. Estes alunos auxiliarão na divulgação do programa por 

meio de campanhas virtuais, distribuição de material gráfico e em palestras ministradas à comunidade 

acadêmica e local. Também estarão envolvidos na sensibilização do publico alvo, esclarecimento de dúvidas, 
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agendamento de encontros com futuros doadores, além de contribuírem em toda a logística vinculada ao 

projeto. 

 
Descrição das atividades desenvolvidas no projeto 

1. Divulgação do Projeto/Programa SEMPRE VIVO através do desenvolvimento e manutenção de 

campanhas virtuais e do site do programa; da criação e distribuição de material gráfico para o público alvo e do 

preparo e auxílio em palestras informativas ministradas à comunidade acadêmica e local. Além disso, os alunos 

também estariam envolvidos em ações de divulgação mais amplas programadas pela coordenação, como em 

feiras, congressos, simpósios e outros eventos, onde atuariam conjuntamente com os professores.    

2. Logística do Projeto/Programa SEMPRE VIVO: ao alunos seriam escalados em dias e horários 

específicos na semana para permanecerem disponíveis e contribuirem no atendimento agendado e 

esclarecimento de dúvidas de possíveis doadores que manifestaram o interesse em cadastrar-se no “SEMPRE 

VIVO”. 

 
Objetivos 

Assegurar a disponibilidade de peças anatômicas de qualidade e em quantidade suficiente para a 

formação de futuros profissionais na área da Saúde e Ciências Biológicas. 

 
Critérios para Seleção 

i. Ter cursado a Disciplina de Anatomia Humana em qualquer curso da área de Saúde ou Ciências 

Biológicas; 

ii.  Ter participado de projetos de treinamento profissional, monitoria, extensão ou iniciação científica;  

iii.  Disponibilidade de horário. 

 
Orientadores 

• Alice Belleigoli Rezende 

• Vanessa Neves de Oliveira 

• João Beccon de A. Neto 

 


