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Introdução/ Justificativa: O ser humano é reflexo daquilo que aprendeu e viveu quando mais jovem. 

Dessa forma, é de fundamental importância garantir educação e qualidade de vida adequadas que 

permitam o crescimento saudável de uma criança, além do suporte emocional. Crianças que vivem em 

Instituições que funcionam como abrigos, merecem atenção especial em relação a tais aspectos. Devido 

ao enorme número de internos, muitas vezes encontrada em tais abrigos, se tem um ambiente favorável à 

transmissão e aquisição de parasitoses e doenças infecciosas. Além disso, o abandono por parte dos pais 

pode gerar diversos problemas no desenvolvimento, principalmente relacionados à educação e auto-

estima. Objetivo: Proporcionar a melhoria da qualidade de vida de crianças e adolescentes de uma 

instituição educativa localizada no município de Fortaleza, por meio de atividades educativas e 

promotoras da saúde, reforçando a auto-estima dos mesmos. Parcerias: Universidade Federal do Ceará, 

grupos PET/SeSU – Odontologia, Enfermagem, Filosofia. Metodologia: A cada quinze dias, o grupo 

PET/UFC-Farmácia desenvolveu atividades com as crianças e adolescentes internos da Instituição, onde 

era reforçada a importância do cuidado com a saúde, tais como: palestras educativas sobre hábitos de 

higiene, mostra de parasitos intestinais e jogos interativos que auxiliavam os internos quanto à correta 

escovação dos dentes e limpeza do corpo. Resultado: Os integrantes do PET/UFC-Farmácia puderam 

perceber o interesse dos internos a cada atividade realizada, pois os mesmos interagiram com o grupo de 

forma satisfatória e demonstravam o que aprendiam ao final de cada atividade. Conclusão: O projeto de 

extensão é de imensa importância tanto para as crianças da Instituição, pois ao levar o nosso 

conhecimento às crianças melhoramos a qualidade de vida das mesmas, quanto para o grupo PET/UFC -

Farmácia, pois essa experiência nos auxiliou na formação de um profissional mais humanizado.    

mailto:samandalima.oliveira@gmail.com

