SALURBAL

SOBRE NÓS
Parceiros de toda a América latina e Estados Unidos, coordenados pelo Centro de Pesquisa em Saúde
Urbana da Drexel Urban Health Collaborative) trabalham juntos para estudar como os ambientes urbanos
e as políticas urbanas afetam a saúde de habitantes das cidades latino-americanas. Os resultados dos
estudos informarão políticas e intervenções para tornar as cidades mais saudáveis, equitativas e
sustentáveis em todo o mundo.
O projeto, chamado SALURBAL - Saúde Urbana na América Latina é financiado pela Wellcome Trust como
parte da iniciativa “Our Planet, Our Health”, que se concentra em pesquisas examinando as conexões entre
sustentabilidade ambiental e saúde humana.
SALURBAL é uma iniciativa da LAC-Urban Health - Rede de Saúde Urbana para a América Latina e o
Caribe.

OS DADOS
O Projeto SALURBAL reune dados de mais de 300 cidades de 11 países sobre fatores, incluindo:
Saúde

Equidade social

Ambientes Construídos

- Óbitos e causas de óbito
- Expectativa de vida
- Fatores de risco à saúde
- Comportamentos
relacionados à saúde
- Violência

- Uso do solo e desenho
urbano
- Meios de transporte público
- Congestionamentos no
trânsito
- Poluição do ar
- Mobilidade ativa
- Espaços verdes
- Água e saneamento básico
- Habitação

- Pobreza
- Desigualdade de rendaee
- Condições de moradia
- Educação
- Emprego

AS PESQUISAS
As pesquisas da SALURBAL têm como objetivo:
Compreender como as cidades afetam os eventos em saúde, as iniquidades em saúde e a
sustentabilidade ambiental.
Avaliar o impacto das políticas e intervenções urbanas na saúde.
Usar modelagem de sistemas dinâmicos para entender melhor o impacto das políticas urbanas.

EVIDÊNCIAS PARA TOMADA DE DECISÃO
O SALURBAL trabalha com formuladores e gestores de políticas públicas e a mídia para disseminar
suas pesquisas de maneira que possam ser utilizadas para promover mudanças, através de:

Informativos de
Políticas Públicas e
de Dados

Eventos para
Formuladores
e Gestores de
Políticas Públicas e
Divulgação de
Resultados

Envolvimento
com a Mídia

Disseminação
Digital

CONECTE-SE CONOSCO: @LACURBANHEALTH
Para mais informações sobre nossas pesquisas, informativos de dados, eventos e dados, visite lacurbanhealth.org.

Publicações e
Apresentações em
Conferências

