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Introdução: A doação de órgãos constitui em um ato significativo que pode 

salvar vidas. A partir dessa atitude pessoas que não possui mais expectativa de 

vida ou apresenta uma condição grave de saúde tem a oportunidade de realizar 

um transplante e recuperar sua bem-estar. Objetivo: Relatar a experiência dos 

graduandos de Enfermagem na organização do I Seminário Regional Sobre 

Insuficiência Renal e Doação de Rins para Transplante. Metodologia: Trata-se 

de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, realizado na Universidade 

Regional do Cariri no munícipio de Crato, Ceará, no dia 25 de setembro de 2018. 

Desenvolveram esta ação os graduandos em Enfermagem da Universidade 

Regional do Cariri e professores, com a finalidade de discutir sobre a temática 

no ambiente acadêmico e trazer profissionais que trabalham na área de doações 

de órgãos e transplantes para falar de suas vivências e como está o cenário 

dessas atuações no Brasil. Resultados: A ação foi realizada com o intuito de 

abordar sobre Insuficiência Renal, Doação de Rins e Transplante com 

estudantes de Enfermagem e das demais áreas da saúde, bem como aproximar 

esse público a realidade de como são prestado os cuidados relacionados a essas 

temáticas, a partir das experiências trazidas nos discursos pelos palestrantes. 

Dentre as atividades desempenhadas, além da divulgação nas redes sociais, 

nas salas de aulas dos cursos da área da saúde nas Universidades de Juazeiro 

do Norte -CE, confirmação dos palestrantes, transporte, lanches, dentre outros; 

foi distribuído materiais com a programação do evento, reservado um espaço 

para apresentações de trabalhos científicos e realizado a entrega dos 

certificados de menção honrosa para as três melhores apresentações. 

Conclusão: Diante do exposto, ressalta-se que atividades como esta realizadas 

por acadêmicos, permitem a participação desses no planejamento dos eventos 

ofertados dentro da universidade, não ficando a responsabilidade apenas para 

gestores e professores. Além disso, ajuda na identificação de temáticas nas 

diferentes especialidades da Enfermagem para discussões e proporciona o 

contato com outros estudantes e profissionais da saúde. 
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