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ATENÇÃO A SAÚDE PÚBLICA EM PARCERIA COM A COMUNIDADE. Cristiane Keller, 
Katia Valença Correia Leandro da Silva, Cynthia Isabel Ramos Vivas Ponte (orient.) (UFRGS). 
Segundo a Organização Mundial da Saúde "Saúde é o bem estar físico, mental e social" e todas as 

pessoas têm direito a este estado, para que isso ocorra tornam-se necessárias ações conjuntas de vários fatores. 
Dentre eles, de indiscutível importância, é o papel que o profissional da saúde, como o farmacêutico, tem em praticar 
seus conhecimentos e expandi-los à sociedade, como um todo, exercendo, assim, sua função social. Diante disso, 
esse projeto visa promover a interação entre os saberes acadêmicos e a sociedade. O trabalho é realizado com alunos 
do ensino fundamental do município de Viamão, e se dá através de oficinas lúdicas e didáticas, onde são repassados 
conhecimentos sobre saúde, utilizando-se a metodologia da "pesquisa-ação", afim de que os mesmos se tornem 
agentes multiplicadores dos saberes adquiridos. Com o objetivo de quantificar o grau de cumplicidade dos órgãos 
públicos e do interesse da comunidade pela sua saúde e do meio ambiente, aplicou-se um questionário para coletar 
dados acerca dos temas: água, lixo, higiene, alimentação e medicamentos. Os resultados parciais deste inquérito 
mostram que a Prefeitura, Secretaria de Educação e da Saúde, Cidadania e Assistência Social têm cumprido de modo 
precário seus papéis quanto ao fornecimento de água tratada, coleta seletiva de lixo, saneamento básico, assistência à 
saúde e na educação ambiental. A equipe de trabalho levando o resultado das análises dos inquéritos aos órgãos 
públicos e à comunidade, discutindo direitos e deveres do cidadão junto aos alunos, pais e professores, sem dúvida 
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alguma, fortalece os saberes, as ações e o papel do farmacêutico e estudantes da área da saúde, preocupados em 
propiciar condições para uma melhor qualidade de vida da população. 




