Resumo: através da ação de extensão “Mutirões Interdisciplinares de Saúde”,
orientado por duas professoras, uma do Instituto de biociências e outra da faculdade
de Odontologia, visamos a realização de atendimentos odontológicos, orientação
quanto aos cuidados básicos com a saúde geral e bucal da Comunidade
remanescente quilombola Areal da Baronesa. O objetivo instituir o trabalho
odontológico em equipes com visão e formação interdisciplinar através de mutirões de
saúde. Desenvolver ações educativas, científicas e culturais de promoção da saúde de
modo interdisciplinar envolvendo professores, técnicos, alunos de diversas áreas da
UFRGS e a comunidade remanescente quilombola Areal da Baronesa. Com a
realização do mutirão de saúde dentro da comunidade quilombola com oficinas onde
se realiza trabalhos visando à saúde geral e bucal da população desta comunidade.
Também foram realizadas oficinas de conscientização ambiental. O mutirão de saúde
inicia pelo acolhimento de enfermagem, aplicação de questionário, contando com
alunos dos demais cursos, para averiguar o nível socioeconômico e o estilo de vida
das famílias atendidas; verificação de pressão arterial sistólica (PAS), peso, altura,
índice de massa corporal (IMC), orientação nutricional, controle de diabetes. Os
estudantes de odontologia fazem escovação, verificação de placa bacteriana,
sangramento gengival, cáries, encaminhamentos, quando necessários, para
atendimento na faculdade de Odontologia da UFRGS ou hospital via Sistema Único de
Saúde. Em uma das visitas à comunidade quilombola tivemos contato com o bloco
carnavalesco Areal do Futuro fundado em 2003, que atende crianças e adolescentes
até 16 anos de idade. Atualmente são realizadas oficinas gratuitas de percussão,
sopro e mestre sala e porta bandeira na Rua Luis Guaranha, titulada como Quilombo.
O Areal do Futuro participa de inúmeras atividades durante o ano inteiro, inclusive em
instituições de saúde com apresentações artísticas e em eventos em geral. A
importância do trabalho do mestre de bateria, Paulo Silveira e colaboradores, é
transmitir valores de solidariedade, disciplina, espírito comunitário e voluntário, com o
objetivo de desvincular as crianças e adolescentes, participantes deste bloco, da
criminalidade e das drogas, visando à saúde geral e bem estar desses jovens através
da cultura e da música. E por esse motivo estamos trazendo um pedacinho do
Quilombo Areal da Baronesa através do bloco carnavalesco Areal do Futuro a fazer
parte do Salão de Extensão da UFRGS em uma apresentação artística ligando a
saúde e a música.

