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Introdução: O Centro de Extensão Universitária Vila Fátima (CEUVF) da Pontifícia
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS/Brasil) em 2018 completou 38 anos
de atividade – uma relevante ação de transformação e impacto social que foi construído
e consolidado ao longo destes anos. O Centro é um importante elo de integração ensinoserviço-comunidade, pois oferece aos moradores serviços de qualidade nas áreas de
educação, direito, saúde, assistência e desenvolvimento social, ao mesmo tempo em que
oferece aos alunos espaços para vivências práticas a partir da realidade e as necessidades
da população. Em toda esta trajetória, o espaço de saúde contribuiu de forma significativa
para a ampliação e qualificação do acesso da população adstrita aos serviços de atenção
básica e especializada por meio de um cuidado humanizado, promovendo o
desenvolvimento da autonomia e cidadania da população. Objetivo: Realizar o
diagnóstico comunitário para qualificar as ações de extensão universitária, a fim de
contribuir para a construção de práticas interprofissionais, auxiliando na gestão local e a
integração com a rede de atenção à saúde. Método: Estudo ecológico, no qual a unidade
de análise é a população de uma área geográfica definida, com a finalidade de avaliar a
influência dos contextos social e ambiental na saúde dessa população.
Concomitantemente, utiliza-se abordagem quantitativa e qualitativa. Os dados primários
estão sendo coletados junto à população amostral através de diários de campo, grupos
focais, entrevistas semiestruturadas, e observação sistemática. Georreferenciamento e
análise espacial de dados demográficos, sociais e de condições de saúde numa imagem
satélite, para qual utilizar-se-á uma metodologia para estruturação do banco de dados e
para a confecção dos mapas temáticos que possibilitará desenvolver efetivas ações de
extensão. Resultados Esperados: espera-se que através do diagnóstico comunitário,
possa-se conhecer as reais necessidades da população adstrita do CEUVF e deste modo
que estes dados possam auxiliar no planejamento e na qualificação de ações de extensão
universitária para a comunidade e na adequação das atividades de ensino, pesquisa e
extensão, considerando as reais necessidades da população. Conclusão: A partir das
atividades de extensão desenvolvidas a partir dos resultados da pesquisa espera-se o
contribuir na melhoria das necessidades da população e, deste modo, desenvolver ações
de impacto social.
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