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Introdução: O transplante de órgãos é uma alternativa terapêutica que traz grandes chances 

de recuperação ao paciente que aguarda um órgão, por isso, é essencial estimular a doação 

ainda em vida ou pós morte (através da sensibilização dos familiares) [1]. O “Setembro 

Verde” (em alusão ao Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos, comemorado em 27 de 

setembro), caracteriza-se por ações de conscientização e/ou sensibilização promovidas pela 

Central Estadual de Transplante (CET), em conjunto com a Secretaria Estadual de Saúde do 

Pará (SESPA), e Instituições de Ensino Superior (IES), e tem como objetivo estimular a 

doação de órgãos e tecidos no estado [2]. Com isso, faz-se necessário ações que estimulem a 

doação de órgãos e tecidos no estado, de forma a reduzir as filas de esperas, tornando-se de 

extrema importância a conscientização da sociedade em geral sobre o processo de doação de 

órgãos, afim de dar-lhes maior autonomia na tomada de decisão. A doação de órgãos e tecidos 

é vista pela sociedade em geral como ato de solidariedade e amor dos familiares [3]. Falar 

sobre doação de órgãos ainda é difícil, devido ao luto potencializado, além do pouco 

conhecimento sobre o assunto, questões religiosas, sociais e a questão geográfica estadual que 

muitas vezes impossibilitam a continuidade das informações e até mesmo as ações da CET. 

Quebrar esses “pré-conceitos” ainda como acadêmico, constitui uma importante forma de 

sensibilizar as pessoas e de dar-lhes autonomia na tomada de decisão do indivíduo e da 

família. Estimular discussões sobre doação de órgãos e tecidos nas IES, contribui 

significativamente na formação destes futuros profissionais, haja vista que, estes futuramente 

serão responsáveis por reconhecer, acolher e cuidar de possíveis doadores e seus familiares. 

Sendo assim, faz-se necessário ações de conscientização sobre doação de órgãos dentro do 

ambiente acadêmico, uma vez que este ambiente propicia tais discussões, além de ser um 

ambiente altamente plural e social, além do mais, acredita-se que estes acadêmicos serão 

multiplicadores das informações em seus locais de trabalho, casa, comunidade e 

principalmente em suas cidades de origem. Portanto, é de suma importância ações que 

estimulem discussões acerca do assunto de doação de órgãos e tecidos, além de, 

conscientização sobre a importância de ser doador, afim de aumentar os índices de doação de 

forma voluntaria e consequentemente diminuindo o tempo de espera nas filas de transplante. 

Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos em uma ação que visa, promover 

sensibilização acerca do assunto doação de órgãos e tecidos, aos graduando e funcionários da 

Universidade da Amazônia-UNAMA, através da utilização de um “Jogo Lúdico”, adaptado 

pelos acadêmicos. Descrição da Experiência: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato 

de experiência, onde acadêmicos de enfermagem da UNAMA, tiveram a oportunidade de 

participar de uma ação de sensibilização acerca da doação de órgãos e tecidos no dia 27 de, 

setembro de, 2019, no hall de entrada da referida universidade. Como instrumento de 

sensibilização aos discentes escolheu-se um jogo lúdico, pelo fato deste, torna o processo de 
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ensino-aprendizagem dinâmico e prazeroso, haja vista, que conversar sobre doação de órgãos 

ainda é visto como um “tabu”, além dos, “pré-conceitos” e mitos que rondam o assunto. 

Devido aos fatores apresentados, escolheu-se o “Jogo da Memória”, como instrumento de 

educação, pelo fato de remeter a infância (parte prazerosa de nossas vidas), o jogo consiste em 

encontrar duas figuras exatamente iguais, como se tratava do “setembro verde”, as figuras 

eram de órgãos que poderiam ser doados (por exemplo: duas figuras iguais de um rim), se 

estabelecia um tempo de 30 segundos, para que o participante encontrasse todos os 7 pares. 

Participaram dessa dinâmica, professores, alunos e funcionários da universidade. Na tentativa 

de encontrar a figura semelhante o participante teria que fixar na memória, as imagens da 

peça que desejava encontrar, dessa forma ele memorizava quais são os órgãos doáveis. A 

partir daí, era abordado com cada participante questões sobre doação de órgãos, com o 

objetivo de suprir suas dúvidas e quebrar mitos, explicando sobre o processo de captação e 

transplante de órgãos e tecidos, além de esclarecer suas dúvidas com relação ao diagnóstico 

de morte encefálica, sendo esta última, umas das principais preocupações dos participantes 

Resultados: Após o encerramento das atividades de sensibilização, foi pontuado como 

resultado da dinâmica ou pontos positivos, uma maior sensibilidade dos participantes com 

relação ao tema abordado, além da ferramenta propícia um ambiente agradável para promover 

tais discussões e interações, uma vez que o jogo remetia a sua infância, e devido ao ambiente 

descontraído e alegre. Percebeu-se também participação ativa das pessoas em sanar suas 

dúvidas e compreender o processo de diagnóstico de morte encefálica, captação e transplante 

de órgãos, sendo assim, foi considerado que os objetivos anteriormente traçados, foram 

alcançados. Aos organizadores da dinâmica, identificou-se como pontos positivos, uma maior 

afinidade com questões relacionadas ao processo de doação de órgãos, uma vez, que estes 

precisaram buscar informações acerca do assunto, além do contato com experiências, duvidas 

e mitos dos participantes. Conclusão: Educação em saúde, se faz com a participação dos 

ouvintes no processo de ensino-aprendizagem, pensando nisso, é de suma importância o 

desenvolvimento de tecnologias leves, que estimulem a participação ativa dos ouvintes, haja 

vista que estas tecnologias, facilitam a troca de conhecimento, além de torna o processo muito 

mais dinâmico, alegre e efetivo. Após o termino das dinâmicas, percebeu-se maior 

sensibilidade dos participantes em aprender sobre o processo de doação de órgão. Contudo, 

pode-se inferir que os objetivos da atividade foram alcançados, sendo assim, validando a 

tecnologia como ferramenta de educação e/ou sensibilização de pessoas. 

 

Descritores: Educação em saúde, Sensibilização pública, Tecnologias culturalmente 

apropriada. 
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