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Justificativa: As maiores cidades do país apresentam intensas desigualdades
intraurbanas decorrentes da distribuição espacial dos determinantes sociais. Em
decorrência, é significativo o impacto na qualidade de vida da população e nos níveis
de saúde. Objetivos: O Programa de Extensão e Pesquisa em Saúde Urbana,
Ambiente e Desigualdades visa contribuir para a promoção da saúde mediante a
construção de redes de conhecimento, ampliando a troca de informação através dos
recursos da Universidade, a fim de reduzir as desigualdades, pobreza e adoecimento
para um desenvolvimento equitativo e sustentável. Metodologia: Em 2020, foram
realizadas atividades envolvendo divulgação de informações em saúde em seu site
(www.ufrgs.br/saudeubana), organização de evento de extensão remoto, apoio à
disseminação de pesquisas e seus resultados e produção de materiais didáticos sobre
o SUS (Sistema Único de Saúde) para o ensino fundamental. Resultados: (i)
Divulgação de sites recomendamos para atualização sobre Coronavírus e Covid-19
para a comunidade no site do Programa e para o Curso de Especialização em Saúde
Pública/UFRGS e a disciplina “Práticas Integradoras I” da graduação; (ii) Apoio à
divulgação do projeto de “Ventilador Hospitalar”; (iii) Apoio, participação e divulgação
à pesquisa sobre o padrão de consumo de bebidas alcoólicas durante o isolamento
domiciliar pela Covid-19 na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA); (iv)
Divulgação dos resultados preliminares da pesquisa populacional sobre o padrão de
consumo de bebidas alcoólicas durante o isolamento domiciliar pela Covid-19 na
RMPA em evento de extensão remoto; (v) No projeto “SUSinho”, foram difundidos
materiais audiovisuais sobre o funcionamento do SUS para alunos de 8 a 11 anos em
escola pública de ensino fundamental; (vi) Também foram divulgados artigos em
nosso site dos professores do Programa abrangendo utilização e perda de doses de
vacinas, direito sanitário, perfil de gestores de saúde, e distribuição de equipamentos
especializados de saúde, entre outros.

