
A pesquisa “Diagnóstico Comunitário de Saúde dos Distritos Docente-Assistenciais Glória/Cruzeiro/Cristal-

Porto Alegre-RS” objetiva realizar o diagnóstico da situação de saúde-doença de determinada população dos 

distritos sanitários Glória, Cruzeiro e Cristal do município de Porto Alegre (RS). Esta pesquisa integra as 

atividades do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, contando com seu grupo de monitores, que 

atuam na Atenção Primária em Saúde (APS), através da Estratégia de Saúde da Família (ESF), nos distritos 

mencionados. Este projeto de iniciação científica é um recorte dessa pesquisa tendo como foco analisar se a 

população de determinada área, do bairro Cristal, acessa a saúde prioritariamente pelos serviços da APS e 

verificar como qualificam o atendimento desses serviços. Serão aplicados questionários nas famílias residentes 

nestes distritos. O grupo foi dividido em 20 equipes, ficando cada uma referenciada a um setor censitário. A 

população do estudo foi composta de maneira aleatória e sistematizada. A amostra deste trabalho de investigação 

será composta por 50 questionários, relativos às famílias do setor censitário nº 786, território da ESF Nossa Sra. 

das Graças, bairro Cristal. Para tanto, utilizarei algumas perguntas do questionário e as analisarei quantitativa e 

qualitativamente, com base nas políticas públicas de saúde, que afirmam o direito ao acesso a serviços de 

qualidade. A pesquisa encontra-se em andamento, iniciando a coleta de dados. Até o momento, ocorreram 

capacitações para instrumentalizar os coletadores; além do reconhecimento da área onde o instrumento será 

aplicado e um estudo-piloto, para treinar sua aplicação. Após a coleta, haverá a codificação e a digitação em um 

banco de dados, para análise e levantamento de indicadores de saúde da área, identificação de grupos de risco e 

eventuais cruzamentos, previstos na pesquisa. Conforme a literatura e as diretrizes de saúde, a APS é pautada 

pela acessibilidade e pela territorialidade, fortalecendo o vínculo com a comunidade. Para tanto, o atendimento 

na APS deve caracterizar-se pela resolutividade, corresponsabilização, integralidade e pelo acolhimento.  


