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Objetivo: Objetivo geral:
Promover à saúde em comunidades menos assistidas de municípios do Vale do Aço -
MG através de tendas temáticas com orientações em áreas específicas. Metodologia: O
desenvolvimento das atividades é feito pelos alunos do Curso de Farmácia em praças
pré-selecionadas nos municípios do Vale do Aço - MG. Os locais das atividade são
identificados com uma faixa. 
Cabe ao Unileste-MG a disponibilização de mesas, cadeiras e das tendas de lona azul
com logomarca do UnilesteMG previamente solicitadas.
Cada tenda abordará um assunto específico que será repassado à população através de
ações e materiais didáticos:
- Hipertensão  
- Diabetes 
- Doenças sexualmente transmissíveis /AIDS 
- Verminoses 
- Doenças infecciosas como: dengue, tuberculose e hanseníase
- Uso Correto de medicamentos Resultados: Apesar de uma intensa programação
realizada no ano de 2009, não foi realizada uma estatítica dos atendimentos. Porém os
eventos foram mais diversificados, principalmente do 2º semestre onde realizamos dois
eventos em parceria com outros cursos.
Avaliamos que o número de pessoas atendidas se torna maior a cada ano visto que a
atividade já tem se desenvolvido por vários anos, buscando a cada dia novos recursos e
parcerias para a realização dos eventos o que tem contribuído para a melhoria do
material utilizado para identificação das tendas e dos folhetos contendo informações
sobre os temas trabalhados. Temos também uma efetiva participação dos alunos, onde
atualmente as atividades procuram envolver todos os períodos nos eventos, o que
enriquece o aprendizado prático do aluno. Conclusão: Podemos concluir que o projeto
Farmácia na Praça ao longo dos cinco anos de sua realização tem evoluido, sendo hoje
um marco do curso de farmácia onde contamos com o envolvimento de professores e
alunos do curso. O trabalho proposto cumpri com seu papel social. 

Palavras-chave: Farmácia . Informação . Saúde. 
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