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JUSTIFICATIVA :  A  Liga  de  Transplante  de  Órgãos  da  Universidade  Federal  do  Rio             
Grande  do  Sul  (LITROS  UFRGS)  foi  criada  em  2015  e  visa  à  mobilização  de               
universitários  e  da  sociedade  em  prol  do  entendimento  e  esclarecimento  sobre  a             
doação  de  órgãos.  Visto  que  o  tema  ainda  é  pouco  abordado  no  ambiente              
acadêmico  e  inclusive  hospitalar,  a  LITROS  busca  esclarecer  sobre  as  habilidades            
profissionais,  técnicas  e  de  comunicação  acerca  do  assunto,  a  fim  de  qualificar             
futuros  profissionais,  bem  como  desmistificar  o  assunto  na  nossa  sociedade,  uma            
vez  que  o  preconceito,  o  medo,  a  cultura  e  falta  de  informação  resultam  na  negativa                
à  doação.  Em  2020,  no  entanto,  no  contexto  da  pandemia  de  COVID-19,  o              
distanciamento  social  impactou  no  desenvolvimento  das  atividades  no  Hospital  de           
Clínicas  de  Porto  Alegre,  na  UFRGS  e  na  sociedade.  Diante  da  implementação  de              
uma  nova  forma  de  atuação,  é  importante  explanar  sobre  essa  reinvenção,            
mostrando  que  apesar  das  dificuldades,  foi  possível  seguir  com  este  projeto  tão             
importante. OBJETIVOS :  Apresentar  os  resultados  do  trabalho  da  LITROS  em           
tempos  de  pandemia. MÉTODOS :  Com  o  uso  de  tecnologias  digitais  e  redes  sociais              
tentou-se  reproduzir  a  maioria  das  atividades  da  liga. RESULTADOS :  Não  foi            
possível  oportunizar  aos  extensionistas  as  práticas  geralmente  vivenciadas  no          
hospital.  Contudo,  intensificaram-se  as  atividades  de  pesquisa,  assim  como  foram           
realizadas  aulas  EAD  e  eventos  abertos  ao  público  com  transmissão  pelo  Youtube Ⓡ  -              
como  um  Simpósio  de  combate  às  Hepatites,  um  Webinar  com  5  encontros  sobre              
transplante  de  órgãos,  além  de  uma  Campanha  nas  redes  sociais  para  o  Setembro              
Verde,  mês  de  conscientização  sobre  a  doação  de  órgãos.  Em  parceria  com  outras              
ligas  do  Brasil,  atuou-se  na  organização  da  I  Jornada  Acadêmica  de  Sensibilização  à              
Doação  de  Órgãos;  do  IV  Congresso  Multiprofissional  de  Transplantes  e  do  II             
Congresso   Brasileiro   das   Ligas   de   Transplantes,   todos   em   versão   online   e   gratuita.  
 
 
 
 
 
 
 


