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INTRODUÇÃO: Apesar de possuir, em 2017, cerca de 22.277 pessoas nas filas de espera 
para transplantes hepático e renal, o Brasil possui uma taxa elevada (43%) de não-
autorização familiar para transplante de órgãos. Contribuem para isso, falhas técnicas e de 
comunicação entre a equipe de saúde e familiares. Nesse contexto, a educação e treinamento 
dos profissionais de saúde podem contribuir para a elevação das taxas de captação de 
órgãos. Esse estudo visa identificar se o tema é abordado no curso de Medicina da 
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), através da mensuração da proporção de 
acadêmicos que afirmam ter tido contato com o tema na graduação. 
METODOLOGIA: Trata-se de um estudo observacional transversal, no qual participaram 254 
estudantes de Medicina da UFJF, regularmente matriculados nos 2º, 4º, 6º e 8º períodos, que 
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos alunos 
estrangeiros. As informações foram coletadas mediante preenchimento de um questionário 
estruturado e os dados foram analisados empregando o teste qui-quadrado(x²), considerando 
um nível de significância p-value ≤ 0,05.  
RESULTADOS: Entre os entrevistados, 94 alunos (37%) afirmaram ter frequentado aulas 
obrigatórias na graduação sobre “Doação e transplante de órgãos”, sendo as disciplinas de 
Imunologia e Nefrologia, as mais citadas. Além disso, 40% declararam ter tido alguma 
oportunidade para debater o tema, dentro ou fora das salas de aula, desde o início do curso. 
A qualidade da informação recebida foi avaliada como “muito boa” por 38,5% dos alunos.  
CONCLUSÃO: Apesar da relevância do tema para a formação dos futuros profissionais de 
saúde, 67% dos discentes referem não ter tido contato com ele a partir da graduação de 
Medicina da UFJF. 
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