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Introdução: As Ligas Acadêmicas são entidades constituídas por estudantes e seu objetivo é aprofundar 
temas em uma determinada área da saúde. Para tanto, suas atividades se orientam segundo os princípios 
do tripé universitário de Ensino, Pesquisa e Extensão. Esse modelo de ação social e complementação 
acadêmica nasceu no Brasil em 1918, com a criação da Liga de Combate à Sífilis da Faculdade de 
Medicina da USP, na qual os estudantes, utilizando-se dos conhecimentos aprendidos, montavam postos de 
profilaxia e tratamento gratuito à população. Sabe-se que a saúde sexual é um aspecto muito importante da 
vida do ser humano, sendo um dos índices utilizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) para avaliar 
o nível de qualidade de vida. E ainda, que no Brasil aproximadamente 4 milhões de jovens se tornam 
sexualmente ativos e ocorrem cerca de 12 milhões de DST/ano. Diante deste quadro em 2003, alunos dos 
cursos de Medicina e Enfermagem da FMB – UNESP criaram a SASERE ativa ainda hoje, cumprindo os 
princípios do tripé universitário necessário para sua existência. Objetivos: Relatar as atividades da 
SASERE cuja atuação visa promover ações de ensino, pesquisa e extensão em saúde sexual e reprodutiva. 
Métodos: As atividades baseiam-se, principalmente, em fomentar a prevenção, para isso os integrantes 
participam de aulas voltadas aos temas e de dinâmicas com uma psicóloga para preparação dos mesmos 
quando em contato com a comunidade. Para aplicar os conhecimentos na comunidade participam de feiras 
de saúde, da Campanha Fique Sabendo, acompanham aconselhamentos e consultas do Centro de 
Testagem e Aconselhamento, promovem o evento de Atualização em HIV/AIDS e oferecem aulas sobre o 
tema em escolas públicas, para adolescentes. Resultados: São notórios dois tipos de benefícios: primeiro 
aos integrantes que têm a oportunidade de aprender com mais propriedade o assunto e de aplicá-los na 
comunidade, sendo favorecidos em sua formação acadêmica e em seu conhecimento cientifico de forma 
inigualável. O segundo é da comunidade, uma vez que são realizadas ações de prevenção e promoção de 
saúde, esclarecendo dúvidas, oferecendo dispositivos para prevenção, além de proporcionar a oportunidade 
de adquirirem novos conhecimentos em relação a este tema que ainda é tratado com bastante preconceito 
pela sociedade em geral. Discussão e conclusão: A SASERE tem experimentado um aprendizado com via 
de mão dupla, pois os emissores das informações aprendem com as vivências dos receptores, e o contrário 
também se aplica. Dessa forma, a finalidade máxima de prevenção e educação é alcançada, já que permite 
que os indivíduos envolvidos possam ter consciência e sejam capazes de compreender o que é uma vida 
sexual e reprodutiva saudável. 
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