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Alunos do primeiro ano de Medicina estudam as articulaçtles do pá na Unidade de Anatomia da Faculdade de Medicina do Porto 

como fazer para doar 

Preencher formulário 
• Qualquer interessado em doar o 
corpo após a morte para estudo na 
Faculdade de Medicina da Univer-
sidade do Porto pode faze-10 
preenchendo um formulário dis-
ponível em anatomia.med.up.pt  na 
área da doação cadavérica. 

Carta de egradedmento 
• Basta preencher o formulário, 
assinar e enviar por email, correio 

eletrônico ou entregar em mãos, 
acompanhado de uma cópia do 
cartão de cidadão. O Impresso é 
devolvido ao remetente carimbado• 
com uma carta de agradecimento. 

Contacto após exéquias 
• Quando o dador morre, a família 
ou funerária contactam a faculda-
de (número no site referido) para 
combinar a entrega do corpo após 
as exéquias fúnebres. 

Nacional 

36 3 
fOrn 

vão ser hoje depositadas no Serena-
rium, no cemitério de Agramonte (Por-
to), onde são colocadas as cinzas dos 
cadáveres doados à FMUP. Um agrade-
cimento a todos os que doaram os cor-
pos para estudo nos últimos 36 anos. 

fetos 
foram doados nos últimos seis anos 
para estudo, um número escasso que 
dificulta a aprendizagem de alunos de 
Medicina, mas também de internos de 
diversas especialidades como a Pedia-
tria, a Obstetrícia e outras.  

   

   

    

Anatomia Inscrições aumentam,, mas poucas famfilas concretizam desejo dos dado.res após a morte. Cadáveres não chegam para ensino 

Cada vez mais pessoas 
doam corpo para estudo 

Ines Schreck 
ines@jn.pt  

1›. Há cada vez mais pessoas a mani-
festar vontade de doar o corpo para 
estudo. após a morte. Ainda assim. o 
número de doações de cadáveres é 
insuficiente para as necessidades do 
ensino universitário porque as famí-
lias nem sempre concretizam o de-
sejo dos dadores. Porque não sabem, 
não se lembram ou não querem. 

Hoje, a Faculdade de Medicina 
da Universidade do Porto (FMUP) 
vai homenagear, numa cerimónia, 
às 15 horas, no cemitério de Agra- 

monte. todos os que, desde 1980 
doaram o seu corpo para estudo. 
Será um momento para "agradecer 
um ato de generosidade" que per-
mite formar melhores médicos 
para salvarem os vivos. 

A Unidade de Anatomia do De-
partamento de Biomedicina da 
FMUP recebeu nos últimos anos cer-
ca de 200 inscrições anuais de pes-
soas a expressar a intenção de doar 
o corpo após a morte. Mas ali só che-
gam em média 12 cadáveres por ano, 
um número muito insuficiente para 
uma unidade frequentada semes-
tralmente por cerca de 800 estudan- 

tes de Medicina. Medicina Dentária, 
Nutrição. Enfermagem e Fisiotera-
pia. As peças, apesar de fixadas com 
formo' e conservadas com fenoodtol. 
são manuseadas milhares de vezes, 
acabam por se estragar e dificultar a 
aprendizagem. explica Dulce Madei-
ra, diretora da unidade. 

"Não faltam pessoas generosas in-
teressadas em doar o corpo à Medi-
cina. cidadãos nacionais e estrangei-
ros residentes no pais. mas falta as 
famílias acompanharem e concreti-
zarem «esse desejo", refere a respon-
sável, admitindo que esse tem sido o 
fator mais limitativo. Tradições rela-
cionadas com o culto dos monos nos 
cemitérios. mais fortes no Norte do 
pais, serão um dos grandes obstácu-
los à doação. 

Lisboa Já recebeu 123 cadáveres 
No Instituto de Anatomia da Facul-
dade de Medicina da Universidade 
de Lisboa (FMUL), a diferença entre 
intenções e doações também existe, 
embora seja menos expressiva. Se-
gundo dados enviados ao IN. no ano 
passado o instituto recebeu 80 cadá-
veres e este ano já vai em 123. Nos úl-
timos 12 anos. 'apenas 12 processos 
que já estavam concluídos foram 
efetivamente cancelados". refere o 
instituto de Anatomia da FMUL 

No Porto. é na Unidade de Anato-
mia da FMUP que os estudantes 
pré-graduados de Medicina e de ou-
tras áreas ligadas à Saúde, contac-
tam pela primeira vez com a morte 
"o que é muito importante para a 
humanização do médico". realça 
Dulce Madeira. Na fase pós-gradua-
da, a unidade recebe internos de vá-
rias especialidades e também "es-
pecialistas com muitos anos de ex-
periência" que usam os cadáveres 
para testar novas abordagens cirúr-
gicas, para treinar a mão e para re-
cordar conhecimentos antigos. Há 
também anestesistas que ali recor-
rem para treinar procedimentos de 
diagnóstico. • 

• 
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Saúde Há cada vez 
mais pessoas 
a doar o corpo 
para estudo 
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