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Introdução: A Farmácia Escola“Prof.Dr.Antonio Alonso Martinez“ da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da UNESP-Núcleo de Atendimento à Comunidade-Araraquara,com o intuito de ampliar sua atividade de 
extensão para toda a comunidade vem, desde o ano de 2003,realizando Visitas Técnicas aos campi da 
UNESP e Reitoria.Essas visitas têm, por objeitvo, divulgar e prestar esclarecimentos dos trabalhos 
desenvolvidos na Farmácia Escola,além de dispensar produtos naturais, cosméticos e dermatológicos 
manipulados na Farmácia.No transcorrer das visitas, são prestadas informações sobre a utilização segura 
de medicamentos alopáticos,fitoterápicos e cosméticos,bem como são proferidas palestras abordando 
temas relacionados à saúde. Para a concretização deste trabalho é necessária uma equipe formada pelo 
pessoal técnico administrativo da Farmácia Escola e alunos estagiários do setor. Objetivos: Promover, 
através de Visitas Técnicas, a divulgação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, num trabalho de
prestação de serviços à comunidade , englobando docentes,discentes, servidores técnico administrativos e 
comunidade local. Possibilitar uma maior integração dos alunos de graduação às atividades de extensão, 
com a integração dos futuros profissionais nos programas de saúde. Métodos: As visitas são agendadas 
com antecedência atendendo convites das Unidades da Unesp e Reitoria.São elaboradas palestras na área 
de saúde, englobando temas como: Hipertensão Arterial, Diabetes, Uso correto de medicamentos, 
Automedicação, entre outros.Os alunos estagiários participam da manipulação dos produtos demonstrados, 
da orientação aos visitantes e da palestra oferecida. Resultados: No período de 2003 à 2011 foram 
realizadas 31 visitas técnicas, atendendo cerca de 5000 visitantes. Durante todo o ano a Farmácia Escola 
continua atendendo este público atingido , com seviços de assistência farmacêutica e dispensação. 
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