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Resumo: Atividades extensionistas são estratégias que aproximam o 

acadêmico ao serviço na prática. Nesse sentido, a liga acadêmica é 

fundamental para aproximar o discente do ensino-serviço-comunidade, 

permitindo-o que tenha experiência como a funcionalidade dos setores de 

saúde, desenvolva a autonomia e o protagonismo. Além de adquirir 

competências para prática como futuros profissionais da área da saúde. 

Objetiva-se relatar a experiência sobre ações de extensão acerca das doenças 

negligenciadas por uma liga acadêmica. Estudo tipo relato de experiência 

sobre ações de extensão acerca das doenças negligenciadas desenvolvidas no 

mês de outubro de 2019. Participaram das ações discente bolsista, voluntários 

da graduação e pós-graduação, coordenadora e vice-cordenadora do projeto 

da liga acadêmica de pesquisa e extensão sobre doenças negligenciadas 

(LIDONE), criada em 2015, pertencente à Universidade Regional do Cariri 

(URCA), Crato-CE. O público alvo das atividades desenvolvidas foram os 

acadêmicos da própria universidade e a comunidade em geral, por meio de 

parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde. A liga acadêmica atualmente 

conta com 18 membros e uma coordenadora e uma vice-coordenadora, 

responsáveis por desenvolver oficinas, eventos, trabalhos científicos e ações 

educativas em saúde nos seguintes espaços: praças, universidade, escolas, 
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penitenciárias e Unidades Básicas de Saúde. As atividades de extensão 

desenvolvidas na comunidade basearam-se na promoção, prevenção e 

educação em saúde sobre as doenças negligenciadas com enfoque na 

Tuberculose e Hanseníase. Foram abordados os principais aspectos das 

doenças: sinais e sintomas, transmissão, diagnóstico e tratamento. Nas ações, 

geralmente faz-se o uso de metodologias ativas para abordagem do assunto e 

facilitar o processo de aprendizagem da comunidade. Percebe-se com a 

experiência, maior desenvoltura de habilidades práticas e conhecimento teórico 

de todos os membros, referente à educação em saúde e nos cuidados a serem 

desenvolvidos sobre as doenças negligenciadas na comunidade e assistência. 

Diante da aproximação dos discentes aos serviços, por meio da participação 

em liga acadêmica, observa-se a contribuição significativa para a formação 

profissional dos acadêmicos. 
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