
Jogo: Quem é essa superbactéria?
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OBJETIVO DO JOGO:

Identificar as principais superbactérias.

COMPONENTES DO JOGO:

O jogo é composto por oito cartas.

Um dos lados das cartas contêm

ilustrações das superbactérias

representadas e no outro lado há dicas

sobre elas.

Há uma carta adicional com nome e

o gabarito do jogo. Essa carta deve

permanecer com o professor.

PÚBLICO-ALVO:

O jogo é indicado para estudantes de

cursos de graduação ou pós-graduação da

área da saúde.

INTRODUÇÃO:

Diversas bactérias habitam o planeta Terra. Esses microrganismos interagem entre si e

com outros seres, como os representantes do Reino Animalia. Para sobreviverem, precisam

superar os desafios encontrados, como os antimicrobianos, que são amplamente utilizados

no tratamento de infecções bacterianas e podem estar presentes no ambiente.

Bactérias que resistem ao tratamento com antimicrobianos são chamadas de resistentes.

Atualmente, o isolamento de cepas resistentes aos múltiplos antimicrobianos utilizados no

tratamento de infecções bacterianas tem sido cada vez mais frequente. Essas bactérias

multirresistentes são conhecidas como superbactérias e representam um desafio global à

saúde humana, animal e ambiental. Além de aumentar a morbidade e mortalidade dos

indivíduos infectados, elas também elevam os custos do tratamento e colocam em risco

muitas conquistas da medicina moderna, como o transplante de órgãos, a quimioterapia e as

cirurgias, pois esses procedimentos podem se tornar perigosíssimos na ausência de

antimicrobianos eficazes.
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COMO JOGAR?

Preparando os estudantes:

Para jogar “Quem é essa bactéria?” é preciso conhecer algumas características das

bactérias abordadas no jogo. Sendo assim o professor tem duas opções:

A) Usar o jogo apenas após trabalhar esse conteúdo, a fim de revisá-lo;

B) Seguir os princípios da sala de aula invertida e usar o jogo como elemento motivador da

aprendizagem. Nesse caso, é preciso solicitar que os estudantes elaborem um quadro

contendo o nome dessas bactérias; a morfologia; os fatores de virulência; as doenças

provocadas por cada uma delas; os principais sinais e sintomas dessas doenças. A solicitação

precisa ser feita pelo menos uma semana antes da condução do jogo para que os estudantes

tenham tempo de pesquisar.

Independente da opção escolhida, os estudantes deverão ser divididos em duas equipes.

Conduzindo o jogo:

1) O professor deve ler o texto de uma das cartas para a turma e mostrar a ilustração

correspondente. Para que os estudantes possam analisá-la, recomenda-se a projeção do par de

cartas ou a distribuição das cartas impressas.

2) Um representante de cada um dos grupos deverá fazer uma pergunta que possa ser

respondida apenas com “sim”; “não” ; “não vem ao caso” ou “não é relevante”. Cada equipe

terá direito a fazer uma pergunta.

3) Após isso, as equipes poderão revelar a identidade da bactéria. Caso acertem, a(s)

equipe(s) deverão explicar porque chegaram àquela conclusão, incluindo a(s) equipe(s) que

não conseguiram identificar a superbactéria. Se não conseguirem acertar, o professor deve

pedir que cada equipe formule uma nova pergunta, repetindo o processo descrito para a

primeira rodada. A discussão termina quando a identidade da superbactéria for revelada de

maneira correta ou o tempo destinado à discussão tiver chegado ao final. Se o tempo acabar,

o professor deverá revelar a identidade da superbactéria e explicar a descrição da carta.

4) O processo se repete até que a identidade de todas as superbactérias seja revelada.

Vence o grupo que identificar o maior número de superbactérias!
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