RESEARCHER
LINKS
Convida pesquisadores
brasileiros a submeterem
propostas para workshops
em parceria com
instituições britânicas.
NOME DO PROJETO
Indicadores para uma
Cidade Saudável: um
workshop investigativo
para compartilhamento
de conhecimento entre
Brasil e Reino Unido
PESQUISADORES
PRINCIPAIS
Waleska Teixeira Caiaffa,
Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG), e Jennifer Mindell,
University College London (UCL).
QUANDO ACONTECEU
2015-2016
O QUE É
Saúde urbana é um campo
relativamente novo na medicina,
dedicado a analisar o impacto da
urbanização na saúde das pessoas,
para o bem e para o mal. A área
ganhou atenção em 2007, quando
metade da população mundial
passou a habitar zonas urbanas.
Para compartilhar conhecimento
entre pesquisadores de diversas
instituições brasileiras, bem como
da University College London,
a Universidade Federal de Minas
Gerais sediou um workshop para
discutir os indicadores de uma
cidade saudável. O evento durou
uma semana e reuniu, em Belo
Horizonte, 15 pesquisadores
brasileiros em início de carreira,
13 do Reino Unido e cinco tutores
dos dois países. Waleska Caiaffa e
Jennifer Mindell tiveram o mesmo
papel, dividiram todas as tarefas
e ministraram juntas o workshop.

PRINCIPAIS RESULTADOS
Os pesquisadores em início
de carreira tinham experiências
diferentes, incluindo planejamento
urbano, geografia e estatística. Em
comum, todos estudaram questões
de saúde dentro do contexto
urbano. Durante o workshop, além
da leitura de artigos e discussões,
o grupo pode conhecer áreas
de intervenções urbanas
avaliadas pela área de saúde —
eles visitaram lugares com alto
e baixo nível socioeconômico,
de favelas a partes mais
urbanizadas da cidade de Belo
Horizonte. O evento teve dois
temas específicos, ambos requisitos
essenciais em termos de vida urbana:
moradia e transporte. Segundo a
professora Waleska, eles englobam
atividade física, questões de
controle vetorial, nutrição, segurança,
lazer, cultura e poluição do ar.

PRINCIPAIS IMPACTOS
ATÉ O MOMENTO (LEGADO)
As críticas referentes ao
programa foram muito boas na
época, de acordo com Waleska.
Porém, para saber o impacto
exato do workshop, ela acredita
que os participantes deveriam
ser contatados individualmente
para uma avaliação quantitativa
e qualitativa.
PRODUTO(S)
Escrito como resultado do
programa, o artigo Social
consequences and mental health
outcomes of living in high-rise
residential buildings and the influence
of planning, urban design and
architectural decisions: a systematic
review foi publicado em Outubro de
2019 no periódico Cities, um braço
do ScienceDirect, site dedicado
à pesquisa científica e médica.

