
INFORMAÇÃO PARA AS PESSOAS QUE DESEJAM DOAR O SEU CORPO 

PARA A CIÊNCIA MÉDICA 

 

O ESTUDO DA ANATOMIA 

A Anatomia é uma das bases fundamentais da formação médica. A sua importância resulta do 

papel indispensável que tem na aprendizagem dos alunos de Medicina, bem como na investigação 

científica e técnica que conduz ao progresso dos tratamentos médicos e cirúrgicos de muitas 

doenças. O seu conhecimento exige o estudo minucioso do cadáver humano. A decisão de um 

indivíduo doar o seu corpo ao ensino e à investigação da Anatomia deve assim, ser considerada 

como uma contribuição vital para a consolidação e o avanço da Ciência Médica em geral; é por 

isso, um acto cívico louvável. 

 

Se deseja doar o seu corpo à Ciência Médica, leia com atenção as seguintes notas: 

A Faculdade de Medicina de Lisboa e o seu Instituto de Anatomia valorizam muito positivamente 

o desejo de ser um benfeitor da Ciência Médica. No entanto, dado que o estudo anatómico se 

baseia na observação da morfologia humana normal, existem condições que podem limitar a 

utilização de certos corpos para esse estudo. A idade do dador não constitui problema, mas a 

necessidade de um estudo pós-mortem para determinar as doenças ou outras causas da morte 

(autópsia), ou a remoção de alguns órgãos para transplante, podem restringir essa utilização. 

 

A DOAÇÃO DE UM CORPO 

Toda a pessoa maior de idade tem o direito de doar o seu corpo. Se deseja ser dador pode contactar 

o Instituto de Anatomia ou a Direcção da Faculdade de Medicina de Lisboa. A doação deve ser 

feita oficialmente, mediante o preenchimento de um formulário próprio em que declara a 

autorização de doação do seu corpo, uma vez falecido, para o estudo e a investigação anatómicos 

(o formulário é fornecido pelo Instituto de Anatomia da Faculdade de Medicina). 

 

DADORES DE ÓRGÃOS PARA TRANSPLANTE QUE DESEJAM DOAR O SEU CORPO 

Os potenciais dadores de órgãos para transplante que desejem doar o seu corpo para o estudo 

anatómico devem deixar claramente informado que, para além dos seus órgãos poderem destinar-

se a transplante, o seu corpo deve ser, de resto, doado ao Instituto de Anatomia. 

 

  



CUSTOS 

Todos os custos decorrentes da doação estarão a cargo da Faculdade de Medicina que recebe o 

corpo do falecido dador. 

 

INSTRUÇÕES GERAIS 

As pessoas que desejam doar o seu corpo para o estudo anatómico em benefício da Ciência Médica, 

devem deixar escrita uma declaração que, para tal efeito, terá que ser acompanhada dos necessários 

documentos oficiais: 

– A declaração do dador deve ter a assinatura reconhecida por Notário. 

– A notificação da morte de um dador deve ser precocemente comunicada para que a sua 

aceitação possa ser confirmada em tempo útil. 

– Esta confirmação requer a consulta dos dados relativos ao dador constantes do 

RENNDA por parte da Instituição receptora do corpo, para o que esta terá que dispor 

das necessárias facilidades técnicas. 

– A morte deve ser registada o mais rapidamente possível no Registo Civil. 

– O Instituto de Anatomia aceitador do falecido dador é responsável pela sua preservação, 

cuidado e segurança até que o restante corpo tenha sido cremado ou enterrado. É 

igualmente responsável pela guarda e conservação de todos os dados e documentos do 

dador, nas condições de sigilo e segurança exigidas pela lei. 

– Não haverá posterior comunicação entre o Instituto de Anatomia ou a Faculdade de 

Medicina e os familiares do dador, uma vez concluídas as formalidades. 

 

 

Para qualquer informação adicional, por favor contacte o Instituto de Anatomia da Faculdade de 

Medicina de Lisboa: 21 798 51 51 



FORMULÁRIO DE DOAÇÃO DO CORPO 

 

Eu, __________________________________________________________________________, 

com a idade de _____ anos, com o B.I./CC n.º ________________, emitido por 

___________________________________, (ou Passaporte n.º ________________, emitido por 

__________________), natural de __________________, Concelho de __________________, 

Distrito de __________________, com Nacionalidade __________________, residente em 

_____________________________________________________________________________, 

Código Postal ________-_____  ______________, declaro que: 

 

1. Dou o meu corpo para, após a minha morte, ser utilizado no Instituto de Anatomia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, com destino ao ensino e à investigação. 

 

Assinatura 

 

2. Consinto que o meu corpo, depois da morte, possa ser transladado para outra Faculdade 

de Medicina de Portugal, se assim o decidir a Faculdade a que faço a doação (assinale a 

sua vontade): 

 

SIM  
 

NÃO  
 

 

3. Uma vez completado o estudo anatómico, gostaria que os restos mortais sejam (assinale o 

seu desejo): 

 

Cremados  
 

Enterrados  
 

 

 

 

__________________, _______ de __________________ de ________ 

 
Nota: Informar-se-ão desta decisão os familiares e/ou o centro de Saúde em caso de hospitalização, os quais 
ficam encarregados de avisar, imediatamente após o falecimento, o Instituto da Faculdade a que tenha sido 
feita a doação 
 
Depois de preenchida, conserve uma cópia desta declaração. 
Solicitamos que o original seja enviado para o Director do Instituto de Anatomia, Faculdade de Medicina 

de Lisboa, Av. Prof. Egas Moniz, 1649-028 Lisboa. 


