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RESUMO

Caracterização do problema: O Projeto de Extensão Dom Antônio
Barbosa é fruto de uma parceria entre as Faculdades de Odontologia e
Nutrição da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, cujo objetivo é
levar atendimento odontológico e nutricional à população do bairro Dom
Antônio Barbosa, localizado em Campo Grande. Devido ao perfil
populacional do referido bairro, onde inúmeras famílias vivem sob
condições precárias de moradia e higiene e sofrem com a falta de acesso
aos serviços de saúde, fez-se necessária o incremento de outras áreas,
tais como medicina, psicologia, farmácia e assistência social, na tentativa
de minimizar as lacunas causadas pela falta da promoção e atenção em
saúde. Descrição da intervenção: Os atendimentos são realizados em
uma instituição filantrópica que oferece alimentação periodicamente à
população mais vulnerável do bairro. Durante quatro sábados do ano, por
um período de oito horas, crianças e adultos passam por avaliações e
atendimentos odontológicos e nutricionais, bem como avaliações das
demais áreas para controle glicêmico, de pressão arterial, avaliação das
medicações de uso rotineiro e quanto a necessidade de intervenção
psicológica. Todos os atendimentos são realizados por acadêmicos e
supervisionados por docentes da referida Universidade e profissionais
voluntários que colaboram com o projeto. Resultados e perspectivas:
Desde o seu nascimento em 2018 até os dias atuais, foram realizados 394
atendimentos pela equipe multiprofissional, evidenciando a necessidade
da melhora da higiene bucal da população e de um maior acolhimento e
referência dos pacientes que possuem alterações sistêmicas,
frequentemente associadas a uma alimentação rica em açúcar e pobre
em nutrientes essenciais. O número de atendimentos mostra ainda que a
simplicidade na execução dos mesmos fora do ambiente clínico, é capaz
de promover a democratização da saúde, essencial para o
desenvolvimento do ser humano. Considerações finais: Nos últimos
dois anos houve um aumento no número total de atendimentos,
mostrando a aceitação da comunidade e a escassez de serviços de saúde
na região, fato que se repete em outras áreas periféricas da cidade.
Verificou-se ainda a necessidade de reflexão das políticas de saúde
pública pelas autoridades, para que comunidades menos favorecidas do
ponto de vista socioeconômico possam ser incluídas de modo integral aos
serviços oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. Os atendimentos
encontram-se suspensos devido a pandemia de COVID-19 e serão
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retomados assim que possível.
PALAVRAS-CHAVE: Assistência odontológica, promoção da saúde, segurança
alimentar e nutricional.
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