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INTRODUÇÃO: Os cursos de formação acadêmica da área da saúde a partir da aprovação das Diretrizes Curriculares elaboradas
pelos Ministérios da Educação e Saúde passam a ter como objetivo a formação de profissionais comprometidos com a realidade
social, enfocando o processo saúde-doença em todas as suas dimensões e manifestações considerando o cidadão, a família e a
comunidade, integrados à realidade epidemiológica e social. Para que isto possa ocorrer, o desenvolvimento de mutirões em
saúde interdisciplinar é importante. OBJETIVOS: Relatar a experiência de atendimentos dos alunos de enfermagem, durante
realização de mutirões de saúde. MÉTODOS: O projeto de extensão Ações Interdisciplinares em Educação para a Saúde da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolveu a partir de parceria da UFRGS com a Secretaria Municipal de Saúde de
Viamão, no Estado do Rio Grande do Sul, visando desenvolver vivências a partir de ações que incluem o ensino, a pesquisa e a
extensão envolvendo duas professoras e acadêmicos dos cursos de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Farmácia, Ciências
Biológicas, profissionais das Unidades Básicas de Saúde do município e a comunidade adscrita através da Estratégia Saúde da
Família Augusta Meneguine. Os mutirões ocorreram aos sábado e iniciavam pelo acolhimento de enfermagem averiguando 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 por sua vez, faziam a orientação
sobre a manutenção da saúde bucal e, quando necessário realizaram o tratamento odontológico. RESULTADOS: Entre 2014 e
2016, 1.232 pessoas da comunidade foram atendidas. Como característica socioeconômica; 44% viviam com 1 SM, 60%
possuíam o 1º grau incompleto. Com relação à saúde geral, o IMC de adultos e idosos demonstrou que 35% das pessoas são
saudáveis, 20% estavam com sobrepeso e 45% com obesidade. 25% dos adultos apresentaram ausência total de dentes, mais de
70% com mais de uma lesão de cárie. CONCLUSAO: O cenário criado promoveu a interação dos saberes acadêmico, profissional
e popular, com a intenção de formar profissionais da enfermagem comprometidos com a realidade social a partir da aproximação
entre as práticas, troca de conhecimentos e experiências, vivenciando assim a interdisciplinaridade entre extensão, ensino e
pesquisa. Palavras-chaves: mutirão em saúde, saúde geral e bucal, interdisciplinaridade
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