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Introdução: No cenário atual das Instituições do Ensino Superior, a presença das ligas 

acadêmicas estão cada vez mais predominantes nos cursos, principalmente, da medicina [1,2]. 

Isso condiz com o fato de que participar desses ambientes engradece o conhecimento que o 

estudante vai ter ao longo da sua vida acadêmica, com isso, tornando-se um possível 

profissional em formação muito mais preparado no mercado de trabalho [1]. Nesses grupos, 

os acadêmicos têm a oportunidade de participarem de atividades que ampliam seu 

conhecimento, como a oferta de aulas, palestras, simpósios, estágios, ações de extensão, 

atendimentos e procedimentos da sua área de interesse [1,2]. Além disso, os ligantes possuem 

a oportunidade de muito cedo já estar convivendo com o meio que terá que lidar no futuro 

profissional da sua especialidade [1]. Nesse contexto, essas atividades extracurriculares 

podem proporcionar boa prática de trabalho social, o qual complementa no seu treinamento 

acadêmico e amplia os conhecimentos teóricos [1,2]. Diante disso, é notório que a procura 

para o ingresso de ligas acadêmicas atrai o público de estudantes do primeiro ao terceiro ano 

que ainda não possuem oportunidades de exercer todas essas práticas [2]. Enquanto, quando 

se trata de estudantes do internato, a procura é inexpressiva [2]. É fato que um dos pilares das 

ligas acadêmicas são as ações de extensão, especialmente, pelo motivo de proporcionar o 

exercício da cidadania e boa relação médico-paciente [2]. Dessa forma, os acadêmicos de 

medicina podem perceber as fragilidades e vulnerabilidade daquelas pessoas [2]. Na pediatra, 

essa situação é ainda mais delicada e importante, pois os profissionais desse meio enfrentam 

questões preocupantes, como a violência infantil. Deste modo, foi criado o maio laranja, tendo 

como o objetivo o combate a violência contra as crianças [3]. Essa ação é universal e 

reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde pública em 

todo o mundo e que afeta a cada ano milhões de crianças, familiares e comunidades [3]. 

Destaca-se que a violência, mesmo quando não deixam marcas físicas evidentes, trazem 

sofrimentos psíquicos [3]. Alguns estudos, demonstram maior frequência de notificações de 

violências em crianças do sexo feminino, mas outros apontam o sexo masculino com maior 

predominância entre as vítimas [3]. Objetivos: Relatar a experiência de estudantes de 

medicina pertencente a Liga Acadêmica Paraense de Pediatria Clínica e Cirúrgica 

(LAPPECC), sobre a ação Maio Laranja para prevenção contra a violência infantil. Descrição 

da Experiência: Acadêmicos de medicina participantes da LAPPECC, em conjunto com a 

Fundação ParáPaz, realizaram a ação em uma praça movimentada da cidade Belém do Pará 

no dia 18 maio de 2019, o qual é conhecido como o dia nacional de combate ao abuso e a 

exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa ação teve como intuito difundir o 

conhecimento e orientar a população sobre como identificar a violência infantil e as condutas 

a serem tomadas nessa situação. Os meios de informação utilizados para alertar e 

conscientizar as pessoas presentes no local foram panfletos, banners e conversas. Nesse 

material, continha tópicos sobre o que era a violência infantil, abuso sexual e a exploração 

sexual, o que a sociedade pode fazer para contribuir com essa problemática e orientar 

denúncias pelo meio do disque 100 em casos suspeitos ou procurar o Conselho Tutelar. Os 
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alunos dividiram-se em duplas e juntaram-se com os funcionários da Fundação ParáPaz. 

Posteriormente, iniciaram a entrega e divulgação dos panfletos para as pessoas nas ruas, praça 

e carros parados nos sinais de trânsito. A propagação da frase “onde tem abuso não tem 

brincadeira” foi o tema central abordado para alertar o quanto é um assunto sério e 

preocupante. Desse modo, sendo uma frase de impacto, chamava a atenção dos indivíduos na 

praça e fez com que, além dos que foram abordados pelos ligantes, alguns vinham por conta 

própria para serem informados sobre o assunto Resultados: Nesse contexto, a ação de 

extensão executada pela liga acadêmica e a fundação ParáPaz proporcionou maior 

conhecimento e engajamento sobre a temática em questão para os acadêmicos de medicina. Já 

para a população, a maioria dos indivíduos mostravam um interesse muito grande em saber o 

que fazer nessas situações, pois aparentemente não obtinham essas informações. Sendo assim, 

houve o alcance dos objetivos de mostrar para as pessoas os riscos à violência contra crianças. 

Tal fato demonstra que a propagação das medidas de prevenção e denúncias foi um passo para 

proteção dos infantes. Dessa forma, os estudantes que participaram dessa atividade tiveram a 

oportunidade de adquirir práticas mais humanizadas. Ademais, a abordagem feita pode 

prepará-los para lidar com esse tipo de problema no futuro. Além disso, pode proporcionar 

um benefício para a liga acadêmica, já que a ação faz parte de projetos desenvolvidos com o 

objetivo de prevenção de assuntos tão importantes na área da pediatria. Com isso, esse grupo 

ganhou mais notoriedade, confiança e autoridade para desenvolver tais medidas educativas 

para a sociedade. Conclusão: Nesse sentido, destaca-se a importância das ligas acadêmicas 

para a ampliação e solidificação de práticas que vão além do meio acadêmico. A participação 

de acadêmicos de medicinas em ações sociais de caráter educativo e preventivo pode ajudar 

na formação de futuros profissionais humanizado. Além disso, por meio dessas divulgações a 

população possa estar mais preparada para identificar e denunciar o problema da violência 

vivida por algumas crianças. Portanto, conclui-se que com a intervenção preventiva 

desenvolvida foi possível adquirir conhecimento sobre o assunto e também repassar para a 

população um tema atual e preocupante. 
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