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RESUMO

adolescente considerando o cenário de
isolamento social. Em seguida foi realizada a
adaptação desses conteúdos em materiais
lúdicos e de fácil compreensão para
divulgação nas mídias digitais da LIPED.

A relação entre meio acadêmico e sociedade
é indispensável para o funcionamento da
tríade da universidade. Nesse viés, a Liga de
Pediatria (LIPED) executa importante papel
ao possibilitar troca de conhecimentos entre
ambas as partes. Entretanto, as dificuldades
de contato direto entre as comunidades
interna e externa, em virtude da pandemia
da COVID-19, expuseram a necessidade da
busca por alternativas para manter-se a
comunicação, preservando sua atuação
extensionista, sendo as mídias sociais as
ferramentas escolhidas. Foram produzidos
eventos on-line e mais de 40 materiais nesse
período, atingindo em torno de 61 mil
pessoas, o que evidenciou o papel
fundamental da Liga na promoção de
conhecimento e educação em saúde da
criança e do adolescente no período de
pandemia.

Foram produzidos mais de 40 materiais,
sendo 28 textos e imagens voltados aos
cuidados em relação à COVID-19, ao
isolamento social e aos acidentes
domésticos; 2 vídeos lúdico-informativos
sobre higiene das mãos; 7 vídeos
relacionados aos reflexos primitivos do
recém-nascido, além de outros materiais
recorrentes, atingindo mais de 60 mil
pessoas. Também realizou-se um Webinar
com a temática “Hábitos de Vida Patológicos
em Pediatria”, que abordou a influência do
uso de telas e a alimentação na saúde da
criança e do adolescente, obtendo 1600
visualizações.

INTRODUÇÃO

CONCLUSÕES

A Liga de Pediatria (LIPED) é uma atividade
de extensão vinculada à universidade, a qual
visa proporcionar o diálogo e a conexão
entre a sociedade e o meio acadêmico. A
partir do atual contexto da pandemia da
COVID-19, as ações promovidas precisaram
se reinventar. Dessa forma, a Liga optou por
utilizar mídias digitais a fim de preservar essa
ligação acadêmico-social.

As ações promovidas pela LIPED, através de
suas mídias digitais, têm grande impacto na
sociedade, dado que atingem um número
expressivo de pessoas, tanto profissionais e
estudantes da saúde, quanto público leigo.
Portanto, se faz fundamental o papel da
LIPED na promoção de educação em saúde
da criança e do adolescente, principalmente
em tempos de pandemia, visto que há maior
dificuldade na interação acadêmico-social,
tão importante para a prática da extensão
universitária.

OBJETIVOS
Evidenciar o papel da LIPED na promoção de
ações educativas em saúde da criança e do
adolescente por meio das mídias digitais,
preservando sua atuação extensionista em
tempos de pandemia e distanciamento
social.

METODOLOGIA
Executou-se uma busca ativa de materiais
científicos relevantes à saúde da criança e do

RESULTADOS
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