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RESUMO 
 
 

A percepção dos adolescentes com relação à doação de órgãos. Resumo: Introdução: Os 
transplantes de órgãos representam um importante procedimento para os pacientes com 
doenças terminais, proporcionando-lhes uma sobrevida mais digna. A falta de esclarecimentos 
e as notícias sensacionalistas acerca de crimes que ocorrem em torno deste assunto, 
associados à ausência de programas que conscientizem a população, prejudicam de forma 
significativa esta atividade e, ainda, alimentam dúvidas, mitos e preconceitos gerando um 
número reduzido de doadores. Devido a essas situações, faz-se necessário desenvolver 
atividades com adolescentes a fim de quebrar esta visão que muitos trazem incutido devido a 
estruturas educacionais, religiosas ou simplesmente por falta de conhecimento do tema. 
Merece destaque, também a evolução anual dos doadores efetivos no Brasil e embora tenha 
havido um crescimento de 5% de doadores, não atingiu o objetivo até então esperado. Na 
região do médio vale do Paraíba paulista o assunto tornou-se polêmico no meio popular e 
profissional, haja vista informações de um passado tumultuado com relação a um transplante 
realizado. Sabe-se da importância para a vida das pessoas que necessitam de um órgão para 
sobreviverem, mas a falta de informação tem proporcionado diminuição no número de 
doadores. Torna-se importante averiguar o conhecimento dos adolescentes em relação à 
doação de órgãos com o intuito de esclarecê-los e torná-los agentes de conscientização junto à 
luta pela vida. Objetivo: Conhecer a percepção de adolescentes que estudam em uma Escola 
Estadual de Ensino Médio no vale do Paraíba paulista, sobre a doação de órgãos. Método: 
Trata-se de uma pesquisa do tipo quanti-qualitativa, experimental, realizada com adolescentes 
na idade de 12 aos 18 anos que estão cursando o ensino médio de uma Instituição de ensino, 
os dados foram coletados por meio de um questionário. Resultados: Foram distribuídos 174 
questionários e preliminarmente foram respondidos e analisados 36% (64). Dentre esses 41% 
(26) são do sexo masculino, 59% (38) feminino. Quatro pais não autorizaram a participação dos 
filhos no estudo. Sendo que 55% (35) apresentavam idade entre 15 a 17anos; 50% (32) eram 
católicos, com renda familiar entre 2 a 3 salários mínimos. A maioria 62.5% (40) receberam 
informações a respeito do assunto, por meio da televisão, radio ou jornal; 53.1% (34) 
informaram que autorizariam a sua família a doar seus órgãos, e que o fariam com o objetivo 
de ajudar o próximo. Relatam ainda que a falta de confiança no sistema de saúde brasileiro é 
que contribuem para a não doação de órgãos. Conclusão: Conforme os dados obtidos, a priori, 
verifica-se a necessidade de uma maior divulgação e esclarecimentos por parte das políticas 
publicas quanto à importância da doação de órgãos, bem como a abordagem dessa temática 
nos currículos escolares. Palavra chave: Enfermagem, saúde, doação de órgãos.  


