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RESUMO A Liga Acadêmica Multidisciplinar em Saúde do Adolescente (LAMSA) tem
como um de seus focos a capacitação do acadêmico nos temas que envolvem a
adolescência e a saúde. Pautada em ações de ensino, pesquisa e extensão, a LAMSA visa
promover ações de prevenção de agravos à saúde e diminuição de vulnerabilidades
através da difusão do conhecimento. Devido ao cenário da pandemia do novo
coronavírus, iniciada em novembro de 2019 e ao distanciamento social, iniciado em
março de 2020, as ações de ensino e extensão, que outrora aconteciam presencialmente
com adolescentes, passaram a ser fomentadas virtualmente, através de encontros via
google meet e da difusão do conhecimento por meio das redes sociais. Objetivos do
trabalho: O objetivo deste trabalho é relatar como uma liga acadêmica promoveu ações
de ensino, extensão e disseminação de conhecimento para a comunidade adolescente por
meio das mídias sociais em tempos de pandemia. Metodologia: Durante o ano de 2020 e
o primeiro semestre de 2021, considerando a necessidade do distanciamento social, a
LAMSA realizou encontros virtuais (via google meet) semanais com os acadêmicos
ligantes de maneira a promover o conhecimento a respeito da temática “saúde do
adolescente”, concomitante a isso os ligantes conseguiam subsídios científicos para a
produção de materiais educativos de fácil entendimento voltados para a saúde do
adolescente que foram disseminados nas redes sociais, também foram realizadas
campanhas sociais e oficinas educativas com metodologias ativas interpares (acadêmicoadolescente). Resultados: Desta forma, de maneira remota, por meio de tecnologias de
informação e comunicação aconteceram encontros com os adolescentes para tratar de
temas como prevenção à gravidez, transtornos alimentares, ISTs, saúde mental e a auto
percepção de imagem. Conclusões: A LAMSA busca promover a redução da
vulnerabilidade educacional e desigualdade do adolescente e o presente trabalho
demonstra como através de ações e campanhas virtuais é possível contribuir com a
integração entre ensino, serviço e comunidade para o público adolescente.
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