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Introdução: Há uma relação direta entre captação de doadores e conhecimento dos profissionais de saúde sobre transplante. 
Entretanto, pouco se discute este tema nas escolas de medicina do Brasil. A Liga de Transplante de Órgãos e Tecidos (LITROS), 
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi idealizada visando preencher esta lacuna. Objetivos: Descrever a 
proposta de criação da LITROS e os resultados obtidos.  Métodos: Trata-se de um projeto de extensão, o qual abrange ensino e 
pesquisa. Participaram 14 acadêmicos da FAMED e um professor coordenador. Serão apresentados as bases do planejamento 
estratégico (PE), as  reuniões  desenvolvidas  e  os  projetos  em  andamento. Resultados: A Liga  se reúne desde março de 2015. 
Missão: mobilizar universitários e a sociedade em prol do entendimento dos processos de doação, captação, alocação e 
transplante de órgãos, primando pela complementação da formação médica, compreensão social e melhoria dos serviços de 
saúde. Visão: ser um centro de disponibilização de informações sobre transplante. Valores: qualidade na prestação de serviço, 
ética, profissionalismo, interação e humanização. Foram desenvolvidas 20 reuniões, assim distribuídas: implementação do PE, 
seleção de ligantes, submissão de resumos ao Congresso da ABTO/2015, formação interna, organização da cerimônia de 
abertura. Nesta última, participaram os representantes da Central Regional de Transplantes- RS, da FAMED-UFRGS, da 
CIHDOTT-HCPA, familiares de receptores e professores UFRGS responsáveis por Programas de Transplante do HCPA. Três 
resumos foram encaminhados ao Congresso da ABTO. Houve visitas aos ambulatórios de transplante hepático infantil e cardíaco. 
Cinco novos ligantes foram selecionados (critério de seleção: projeto de pesquisa), sendo 2 não procedentes da UFRGS. A Liga 
foi contemplada com uma bolsa de extensão universitária. Projetos em andamento: Simpósio sobre morte encefálica; Corrida em 
prol da doação de órgãos, Acompanhamento dos Programas de Transplante do HCPA; Visitas às Escolas de Ensino Médio; 
Sessões de Discussão de Temas Relacionados à Doação de Órgãos. Conclusão: Houve boa aceitação por parte da comunidade 
docente e discente da nossa universidade à criação da LITROS. O principal desafio é a concretização de projetos científicos 
visando a promoção da doação de órgãos e a busca por ampliar o ensino dessa área na formação médica. Palavras-chaves: 
Transplante, doação de órgãos, liga acadêmica. 
 
 

 
 
 
 
 
 


