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RESUMO

RESULTADOS

. Liga de Pediatria desenvolve atividades
A

Foram realizados o “1º Webinar Liped:
Hábitos de vida patológicos em
pediatria”, que tinha como temas o uso
de telas e o impacto da alimentação no
desenvolvimento, o “1º Simpósio Online
das Ligas de Pediatria”, que incluiu a
participação de mais de 60 Ligas de
Pediatria do Brasil, o “Simpósio de
Iniciação Esportiva Precoce”, em parceria
com uma Liga de Saúde Desportiva, o “III
Simpósio de Ciclos da Infância e da
Adolescência”, abordando a temática de
saúde mental. Todas essas atividades
atingiram mais de 9000 pessoas, entre
acadêmicos e profissionais da saúde.

baseadas no “tripé” ensino, pesquisa e
extensão. Entretanto, na conjuntura da
epidemia da COVID-19, muitas dessas
atividades precisaram ser modificadas

INTRODUÇÃO
A Liga de Pediatria (LIPED) é uma
atividade de extensão vinculada a uma
universidade brasileira. Além disso, visa
promover atividades de ensino e
pesquisa no meio acadêmico. Em virtude
da pandemia da COVID-19, essas ações
foram reformuladas, passando para
plataformas digitais e alcançando ainda
mais acadêmicos e profissionais da
saúde.

OBJETIVOS
Evidenciar as atividades da LIPED no
escopo de ensino em saúde da criança e
do adolescente por meio de plataformas
digitais em tempos de pandemia e
distanciamento social.

METODOLOGIA
Foram
realizadas
reuniões
por
webconferência para busca e decisão
dos assuntos relevantes à saúde da
criança e do adolescente que seriam
abordados nas atividades idealizadas. Em
seguida foi realizado o contato com
outras ligas acadêmicas, tanto de
pediatria como de outras áreas,
possibilitando
uma
abordagem
multidisciplinar ainda maior nessas
atividades.

CONCLUSÕES
As atividades de ensino promovidas pela
LIPED, por meio das plataformas digitais,
têm grande impacto na comunidade
universitária, uma vez que atinge um
número relativamente grande de
pessoas, tanto profissionais quanto
estudantes das áreas da saúde. Nessa
perspectiva, a LIPED exerce seu papel
fundamental de ensino em saúde da
criança e do adolescente, tomando posse
de novas plataformas e propagando
conhecimento
e
informação
de
abrangência multidisciplinar, como exige
a saúde da criança e do adolescente.
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