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INTRODUÇÃO: O farmacêutico é um dos profissionais de maior importância na atenção primária 
à saúde e, como tal, deve estar preparado para utilizar seus conhecimentos de forma aplicada à 
realidade, apesar dos estudantes de farmácia conhecerem pouco a realidade do meio social no qual 
estão inseridos. Tal problemática aliada ao número de crianças com deficiências no Brasil, as quais, 
em geral, estão sujeitas a condições higiênicas precárias, justificam o projeto de extensão 
“Farmaeduca: educação em saúde numa abordagem interdisciplinar”. O projeto incentiva o 
exercício da cidadania dos participantes através de atividades educativas que promovam a saúde e a 
higiene básica. OBJETIVOS: Levantar e analisar metodologias de ensino para crianças com 
deficiência cognitiva e motora, para definir métodos pedagógicos de educação em higiene e saúde a 
serem trabalhadas com as crianças da Fundação Ecumênica de Proteção ao Excepcional (FEPE). 
MATERIAL E MÉTODOS: Através de uma busca em bases de dados científicas como Scielo e 
Bireme, foram pesquisadas as seguintes palavras-chaves: educação infantil; inclusão social; 
educação inclusiva; metodologias de ensino; crianças com deficiência cognitiva e motora. As 
metodologias levantadas foram analisadas com as diretrizes do projeto de extensão, destacando-se 
os métodos aplicáveis a esse público-alvo e que pudessem ser utilizadas às áreas da saúde e higiene 
básica, parasitoses, sexualidade, ética, alimentação adequada e gripe. RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: Segundo os dados levantados, tanto crianças sem deficiência quanto crianças com 
deficiência seriam beneficiadas com atividades que envolvessem a linguagem lúdica e visual, a 
repetição, a problematização e a associação de situações reais. Para executar a extensão 
universitária, foram selecionados peças teatrais como atividade introdutória dos temas supracitados 
e, posteriormente, o uso de jogos com uma abordagem mais individual com as crianças. Os jogos e 
os teatros são responsáveis pela incorporação dos processos que podem levar a uma situação-
problema, promovendo a reflexão e auxiliando na formação de uma linearidade entre a causa e a 
conseqüência. CONCLUSÃO: Considerando as metodologias abordadas pela literatura, verificou-
se que práticas pedagógicas que envolvem atividades lúdicas propiciam um ambiente descontraído, 
onde as crianças portadoras de deficiência e os estudantes de Farmácia desenvolvem atividades 
favoráveis ao aprendizado mútuo sobre a questão da saúde. 
 


