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Introdução: A Liga de Pediatria (LIPED) é uma atividade de extensão vinculada à universidade. Desse modo, visa 
promover o diálogo e a conexão entre a sociedade e o meio acadêmico. Em virtude da pandemia da COVID-19, 
as ações precisaram se reinventar, utilizando as mídias digitais para manter essa ligação acadêmico-social. Ob-
jetivos: Evidenciar o papel da LIPED na promoção de ações educativas em saúde da criança e do adolescente por 
meio das mídias digitais, mantendo a atuação de extensionista em tempos de pandemia e distanciamento social. 
Metodologia: Busca ativa de materiais científicos relevantes à saúde da criança e do adolescente em tempos de 
pandemia e isolamento social. Em seguida foi realizada a adaptação dos conteúdos científicos em materiais lúdicos 
e de fácil compreensão para divulgação nas mídias digitais da LIPED. Resultados: Foram produzidos mais de 40 
materiais, sendo 28 contendo textos e imagens voltados para o cuidado em relação à COVID-19, ao isolamento 
social e aos acidentes domésticos, 2 vídeos lúdico-informativos sobre higiene das mãos, 7 vídeos com a temática 
de reflexos primitivos do recém-nascido, além de materiais já recorrentes. Esses materiais atingiram mais de 60 
mil pessoas. Promoveu-se também um Webinar com a temática “hábitos de vida patológicos em pediatria”, em 
que se abordou a influência do uso de telas e da alimentação na saúde da criança e do adolescente, que obteve 
1.600 visualizações. Conclusões: As ações promovidas pela LIPED, através das suas mídias digitais, têm grande 
impacto na sociedade, uma vez que atinge um número relativamente grande de pessoas, tanto profissionais e 
estudantes das áreas da saúde, quanto público leigo. Assim, é fundamental o papel da LIPED na promoção de 
educação em saúde da criança e do adolescente, principalmente em tempos de pandemia, em que há maior 
dificuldade de interação acadêmico-social tão importante para a prática da extensão universitária.
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Introdução: A linfangiectasia pulmonar (LP) é um raro distúrbio de desenvolvimento caracterizada pela prolife-
ração e dilatação dos vasos linfáticos, classificada em congênita ou secundária. Descrição do caso: Prematuro 
de 31 semanas e 3 dias (APGAR de 8/9), apresentou desconforto respiratório nas primeiras horas de vida neces-
sitando de intubação orotraqueal, permaneceu em ventilação mecânica por 34 dias, não tolerando desmame. 
Os exames radiológicos mostraram imagem persistente de múltiplos cistos em hemitórax esquerdo, desvio 
do mediastino para a direita e atelectasia com broncogramas aéreos do lobo inferior esquerdo, com hipótese 
diagnóstica de Malformação Adenomatosa Cística (MAC). Optou-se por ressecção cirúrgica do lobo superior 
esquerdo realizada aos 36 dias de vida. Avaliação anatomopatológica da peça condizente com LP congênita. 
Paciente extubado 11 dias depois, apresentou boa evolução, ganho de peso e recebou alta hospitalar com 3 
meses e 23 dias de vida. Discussão: A LP congênita dificilmente é considerada no diagnóstico diferencial por sua 
raridade e por ser, até pouco tempo, incompatível com a vida na maioria dos casos. Inicialmente, o tratamento 
de suporte conservador é preferido. A abordagem cirúrgica não é usual no período neonatal, o primeiro caso 
descrito foi publicado em 2014 e considerado resolutivo. Nesse relato, apesar da ressecção ter sido indicada com 
uma hipótese diagnóstica não confirmada, o paciente se beneficiou do procedimento. Conclusão: A LP é uma 
alteração rara que cursa com repercussão respiratória grave. O caso relatado mostrava quadro compatível MAC, 
porém o anatomopatológico confirmou LP congênita, que apresentou boa evolução com intervenção cirúrgica. 
Os avanços no atendimento perinatal permitiram o aumento da sobrevida de pacientes com LP. Antigamente, 
o que era considerado uma patologia incompatível com a vida, atualmente apresenta um bom prognóstico, de 
acordo com a gravidade da doença e da assistência ministrada.


