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A liga Acadêmica de Pediatria e Neonatologia - LAPN se configura através de um 

grupo de estudantes universitários da Faculdade Mauricio de Nassau, tendo 

importância ímpar na aquisição de conhecimentos, pois os acadêmicos presentes 

nela fazem uma extensão universitária, criando ações que viabilizam a prevenção e 

promoção a saúde com o intuito da melhora na qualidade de vida das crianças de 

uma creche de adoção em Maceió-AL, reduzindo os riscos à saúde relacionados 

aos seus hábitos, utilizando principalmente, a educação em saúde para alcançar 

estas crianças. O modo como os temas foram abordados os encantavam. Sendo 

realizada dramatização de peças infantis, rodas para contar historinhas, dinâmicas 

voltadas à qualidade de vida, higiene pessoal e alimentação saudável, além do 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Objetivos: Descrever a 

experiência de realizações de promoção de saúde em criança numa creche de 

Maceió- Al. Metodologia: Trata-se de estudo descritivo (tipo relato de experiência), 

realizado durante as visitas feitas na Creche de Adoção, sendo acompanhado 

crianças de 1(um) a 7(sete) anos. Os alunos seguiram o cronograma das 

atividades. Resultados: A Creche de Adoção constitui um campo rico para o 

aprendizado teórico e prático para os acadêmicos, podendo ainda ser observado 

através de nossas ações uma singela mudança no comportamento das crianças e 

dos responsáveis por elas. O objetivo proposto foi alcançado, enfatizando a 

importância da LAPN através de olhar clínico detalhado, interagindo, avaliando e 



acompanhando as crianças em sua integralidade. Assim, espera-se contribuir para 

uma melhor qualidade de vida destas crianças vítimas de abuso, violência 

doméstica, seguidos de outros traumas fazendo com que os acadêmicos da LAPN 

tenham uma visão da realidade vivida por estas crianças e se tornem profissionais 

comprometidos com a saúde e cidadania. 
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