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INTRODUÇÃO  

A intoxicação medicamentosa em crianças constitui uma das mais 

frequentes emergências toxicológicas (média de 600 casos por mês) 

(www.infoescola.com; www.saude.sp.gov.br).  

As crianças em seu processo natural de crescimento e desenvolvimento 

apresentam fases de descobertas e são atraídas por tudo que têm contato, um dos 

principais fatores predisponentes de intoxicações, que podem estar presentes pelo 

fácil acesso a produtos tóxicos, frequentemente guardados em armários ou sob pias, a 

facilidade de abertura de seus recipientes, cores e embalagens coloridas de formatos, 

odor e sabores agradáveis, considerando as pílulas coloridas, brilhantes como balas e 

doces (ALCÂNTARA, SOUZA, 2000; ALCANTÂRA, VIEIRA, ALBUQUERQUE, 2003; 

ALEIXO, ITINOSE, 2003). 

Na tentativa de formar melhores profissionais tendo como base esta 

educação, a Comissão Assessora de Educação Farmacêutica do Conselho 

Regional de Farmácia de São Paulo (CRF-SP). Vem discutindo temas e 

participando ativamente da construção dos novos rumos da formação 

acadêmica do farmacêutico frente a este cenário em contínua transformação 

(CRF-SP, 2009). Segundo o código de ética da profissão farmacêutica é dever 

do farmacêutico assumir, com responsabilidade social, sanitária, política e 

educativa, sua função na determinação de padrões desejáveis do ensino e do 

exercício da Farmácia (BRASIL, 2014). 

O teatro como um recurso para a formação do cidadão, os educadores 

devem conhecer e valorizar as atividades teatrais das ações no processo de 

ensino e aprendizagem. O lúdico é a melhor forma de transmissão de 

conhecimentos e desta forma o aprendizado ocorre dentro do “mundo” da 

criança, como relatou Santos (2012): “A criança é um ator em constante 

evolução” (RAMPASO et al., 2011). 

O teatro no cotidiano de uma criança provoca que esse ator intrínseco 

realmente evolua não de maneira profissional, mas em toda a sua globalidade, 

abrangendo a criatividade, autoconfiança, suas potencialidades e o 

aprendizado por meio da descontração (MATOS, MACENA, 2012; RAMPASO 

et al., 2011; SANTOS, 2012). Esta atuação possibilita na criança através das 

várias atuações, conceitos da democracia, o reconhecimento de si e do outro, a 

criação, a liberdade, a própria dominação da linguagem verbal, dentre outros. 



Para Santos (2012) por meio da atividade teatral a criança pode compor 

um texto e por meio dele desenvolver o gosto estético, curiosidade por história, 

expressão corporal, música, cooperação e exposição de ideias. A contação de 

história estimula a curiosidade na criança, desperta o imaginário e expande 

seus conhecimentos (RIBEIRO, 2010). 

Segundo Santos (2011) através da contação de histórias, temos a 

oportunidade de representar cenas simples do cotidiano, isso possibilita a 

criança reconhecer e interpretar sua experiência da vida real (SILVA, NUNES, 

2014). A criança pode se identificar com um dos personagens, pode criar um 

símbolo e se colocar no lugar do outro, pois a contação de histórias vai muito 

além do entretenimento, ajuda na formação do caráter, alem de estimular o 

desenvolvimento do pensamento (OLIVEIRA, GONÇALVES, 2013; SILVA, 

NUNES, 2014). 

Tendo em vista que o Brasil é um país campeão em mortes por 

intoxicação de produtos por uso doméstico e de medicamentos 

(www.fiocruz.br) e que as mais frequentes intoxicações em crianças são 

causadas por eles, este trabalho teve como objetivo avaliar a efetividade de 

intervenções educativas lúdicas no conhecimento de crianças sobre o uso 

racional de medicamentos. 

  

METODOLOGIA 

Tratou-se de estudo clínico/ descritivo de caráter comparativo, 

desenvolvidos em duas escolas municipais de Santo Antônio da Platina-PR, 

escolas denominadas “A” e “B” onde foram avaliadas 45 crianças no total estas 

regularmente matriculadas no 2º ano do Ensino Fundamental. 

Todos os diretores das escolas bem como o secretário da educação do 

município assinaram Termo de Consentimento para a realização deste 

trabalho. 

Os alunos passaram por um processo de avaliação inicial, na qual 

responderam um questionário contendo perguntas/respostas e imagens para 

colorir. Este questionário foi elaborado pelos pesquisadores baseado na 

experiência vivida em sala de aula. 

 Os alunos da escola “A” receberam orientações através de teatro de 

fantoches com aplicação das histórias de “Chapeuzinho Vermelho, e João e 



Maria” adaptadas. As crianças se sentaram no chão em frente à casinha de 

fantoches e os “bonecos” interagiram com as crianças (n=20). 

Na escola denominada “B” as orientações foram realizadas na forma de 

história contada através de livro ampliado nas dimensões de 60x80cm 

contendo apenas as ilustrações para melhor visualização. Nesta abordagem as 

histórias contadas foram “Cachinhos Dourados e os três ursos” e “A Pequena 

Sereia” adaptadas. As crianças sentaram-se no chão em frente ao livro, todos 

no mesmo plano e assim participaram da historia (n=25). 

Após uma semana das apresentações os alunos foram submetidos 

novamente à mesma avaliação escrita, porém sem as imagens para colorir, 

estratégia esta utilizada para avaliar em qual forma lúdica as crianças 

agregaram mais conhecimento.  

 

RESULTADOS  

 

Quadro 1 . Distribuição percentual de respostas do teatro de fantoche aplicados 
na escola “A” (n=20) e na Escola “B” (n=25). 

 

 QUESTÕES RESPOSTAS RESULTADOS (%)  
Escola “A” 

Teatro de Fantoche 

RESULTADOS (%)  
Escola “B” 

Historia Contada 
Antes  Depois  Antes  Depois  

1-Quando a gente se sente mal podemos 
tomar um remédio para melhorar? 

Sim 95 25 68 36 
Não  5 75 32 64 

 
2-Quem pode medicar as crianças? 

Médico  95 95 64 88 
Irmã  5 5 28 12 
Colega  0 0 8 0 

3-Quem pode nos ajudar quando estamos 
com alguma dor? 

Um Colega 0 0 4 0 
Um Adulto 100 100 96 100 

4-Posso tomar algum remédio que a mamãe 
guarda em casa? 

Sim 95 80 52 32 
Não  5 20 48 68 

 
5- Comer muito faz doer a barriga. Então, o 
que devemos fazer para ficar bem? 

Comer comida saudável sem 
gulodice.  

25 65 48 72 

Tomar remédio parar tirar a dor. 75 25 32 16 
Pedir para a mamãe fazer uma 
massagem na barriga. 

0 10 20 12 

6-Você caiu e se machucou quando estava 
correndo. Para não se machucar você 
precisa... 

De um curativo e um comprimido 65 20 48 24 
Andar mais devagar e olhar por 
onde anda. 

35 80 52 76 

 

 

 

 



DISCUSSÃO  

Verificamos que a variação percentual foi expressiva na resposta 

número um em ambas as escolas na qual a pergunta abordada foi se quando a 

gente se sente mal podemos tomar remédio para melhorar.  

Após as apresentações observou-se que as crianças conseguiram 

entender que elas não podem tomar medicamentos sozinhas quando estiverem 

passando mal. Isso se deu pois no teatro envolvendo a história do “Lobo Mau”, 

foi enfatizado que elas não podem tomar “remédio” sem que estejam com um 

adulto e orientados por um médico, assim como na apresentação em forma de 

história contada na qual o “Doutor Urso” ensina a Cachinhos Dourados que 

“remédio” só com a orientação de um medico e na supervisão de um adulto. 

Na resposta da pergunta “Quem pode medicar as crianças?” não houve 

mudança na escola “A”, provavelmente por ser a irmã a cuidadora direta das 

crianças, em contrapartida na escola “B” houve uma mudança após as 

apresentações, pois a mensagem em que as crianças se apegaram foi nas 

palavras do “Doutor Urso” na qual apenas o médico é responsável pela 

medicação. 

Na estratégia da historia contada, a “Pequena sereia” foi socorrida pelo 

príncipe (adulto) que a levou ao médico, isto mostrou a relevância da 

mensagem transmitida, na qual se pôde observar na resposta de “Quem pode 

nos ajudar quando estamos com alguma dor?” na escola “B”, já as crianças 

que foram submetidas ao teatro de fantoches já tinham uma pré-percepção que 

é necessário um adulto para ajuda-las. 

Em ambas as escolas observou-se que houve uma mudança quando 

perguntado se podemos tomar o “remédio” que a mamãe guarda em casa após 

as apresentações. 

Nas histórias apresentadas, as personagens “Maria” e “Cachinhos 

Dourados” são meninas muito comilonas e elas ensinam que comer muito faz 

mal e quando isso acontece não podemos tomar “remédio” para melhorar, pois 

o ideal é comer sem gulodice e dar preferência por comida saudável. Com esta 

colocação observou-se que as crianças absorveram o objetivo das 

apresentações. 

Como toda criança tem muita energia tal como a personagem “Ariel” da 

história da Pequena Sereia (que mostra que nadar correndo não é a melhor 



opção mas que ir mais devagar e olhar por onde anda traz menos riscos) e o 

personagem “João” que também explica a “Maria” que correr não é bom, foi 

observado em ambas as escolas que o objetivo foi alcançado e absorvido pelas 

crianças, conforme mostra os Quadros 1. 

As duas abordagens nos mostraram que houve atribuição de 

conhecimento, porem a forma lúdica que mais se evidenciou nos resultados foi 

a de Teatro de Fantoches.  

 

CONCLUSÃO 

Ao trabalhar com as formas lúdicas, concluímos que estas são um 

instrumento efetivo para a formação, pois a aprendizagem se torna mais 

atraente, ou seja, é um elemento de grande importância na construção da 

identidade, do conhecimento e do caráter e neste caso, no aprendizado sobre 

os riscos da automedicação, contribuindo para que no futuro estas crianças 

sejam pessoas mais conscientes sobre o uso correto e racional de 

medicamentos. 
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