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RESUMO O tripé ensino, pesquisa e extensão direcionados à saúde no adolescer são 

pilares da Liga Acadêmica Multidisciplinar em Saúde do Adolescente (LAMSA). A liga 

é formada por acadêmicos de diversos cursos de graduação da UFMS, como medicina, 

enfermagem, biologia, odontologia, farmácia, entre outros que trabalham de maneira 

multiprofissional. Neste âmbito a LAMSA, desde a sua concepção, desempenhou 

atividades de extensão presencialmente com o público adolescente, desenvolvendo 

oficinas lúdicas e educativas e propagando a ciência no que tange a saúde para o público 

adolescente. As ações realizadas pela liga acontecem em parceria com o Programa Saúde 

na Escola (PSE), uma política pública para crianças e adolescentes criada pelos 

ministérios federais da educação e da saúde. Haja vista o já verificado maior 

cumprimento das ações de promoção em saúde bucal em unidades de saúde da cidade de 

Campo Grande-MS pactuadas com o PSE, observa-se que a abordagem utilizada pelo 

programa é um importante norteador para as ações a serem realizadas para adolescentes 

no âmbito da saúde oral. Contudo, tais experiências tiveram que ser adaptadas devido ao 

cenário de pandemia que afeta o planeta desde o ano de 2020. Objetivos do trabalho: 

Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência de acadêmicos de graduação na 

abordagem da saúde bucal para adolescentes utilizando-se das mídias sociais. 

Metodologia: Devido a necessidade de distanciamento social, durante o ano de 2020 e 

primeiro semestre de 2021, a LAMSA precisou se organizar em reuniões semanais via 

google meet, nas quais os acadêmicos-ligantes se empoderavam de temas a respeito da 

saúde do adolescente e planejavam ações a serem desenvolvidas para o público-alvo à 

distância. Neste contexto verificou-se a importância da abordagem da saúde bucal na 

adolescência por meio de materiais lúdicos via instagram da LAMSA, atualmente a rede 

social da liga conta com 1.500 seguidores, 780 contas alcançadas, 860 impressões, 70 

compartilhamentos, tendo as postagens em saúde bucal um total de 154 curtidas até a 

data da elaboração do atual trabalho. Resultados: Foram realizadas para esta ação 4 

materiais informativos-educativos sobre saúde bucal abordando temas comuns à 

adolescência, como: “traumatismo dentário”, “halitose na adolescência”, “onde encontrar 

o serviço de saúde bucal gratuito” e “a dor do juízo-dente do siso” que foram inseridos na 

mídias sociais da LAMSA. Conclusões: Verificou-se que abordar os cuidados bucais, 

ainda mais em tempos de pandemia, para um público muitas vezes marginalizado pelo 



sistema de saúde é de extrema importância para a garantia da integralidade da saúde, da 

popularização da ciência e da redução dos custos em saúde.  
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