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Introdução: Um grande desafio para a redução das desigualdades sociais é sua
documentação, através da produção de indicadores que utilizem dados desagregados no
espaço. Este projeto busca descrever e comparar a condição demográfica e social dos
moradores da Restinga com o restante da cidade de Porto Alegre. Inicialmente, a partir
de dados socioeconômicos disponibilizados pelo Censo de 2010 (IBGE), estamos
desenvolvendo tabelas e gráficos comparativos que deverão ser divulgados, com
pequenos textos explicativos, na página do Programa Saúde Urbana, aba Restinga,
como forma de dar visibilidade às iniquidades sociais que se refletem em desigualdades
na saúde e no potencial de desenvolvimento individual e coletivo daquela população. A
informação tem que ser trabalhada de forma a ser facilmente compreendida por todos,
acadêmicos, tomadores de decisão e a comunidade. Numa segunda etapa, tentaremos
obter dados locais sobre saúde, educação e segurança pública de forma a comparar
indicadores sociais como o IDH, o IDESE, IDEB disponíveis para Porto Alegre e o Rio
Grande do Sul.
Objetivos: objetivo geral consiste em avaliar os indicadores "Urban Heart" com a
participação da comunidade da Restinga e, se considerado necessário, debater
alternativas úteis para o monitoramento do desenvolvimento local, pela comunidade. Os
objetivos específicos são: 1) realizar seminários para avaliar a proposta Urban Heart,
com a participação de representantes da comunidade da Restinga, do ObservaPoa e do
Observatório das Metropoles de Porto Alegre 2) promover debates sobre estratégias
para o desenvolvimento local, com representante do Hosp. Moinhos de Vento e outros
empreendedores locais 3) contribuir para a construção de consensos no caminho do
desenvolvimento local sustentável 4) monitorar os efeitos de intervenções locais.
Público alvo: Comunidade da Restinga - Movimentos Sociais, empreendedores
privados, técnicos de serviços públicos, academia, organização global (OPAS/OMS).
Desenvolvimento: 1) avaliar preliminarmente o Urban Health Equity Assessment and
Response Tool da Proposta Urban Heart da OMS. Iniciar aproximação com e entre
potenciais stakeholders para realizar avaliação do instrumento com eles (Março-Abril de
2014). 2) em Abril de 2014, realizar o segundo seminário sobre "Mensuração e
monitoramento das desigualdades em saúde intraurbanas: o caso da Restinga" (o
primeiro aconteceu em Novembro de 2013), para uma troca horizontal inicial de
informações entre os stakeholders, - UFRGS (Programa Saúde Urbana e Observatório
das Metropoles), OPAS, o Hospital Moinhos de Vento, a Prefeitura de Porto Alegre

(ObservaPOA) e representantes da comunidade local de moradores. 3) em MarçoDezembro 2014, identificar, com os stakeholders, processos ou ações de longo e curto
prazo (a nível nacional e local) com efeitos possíveis no rumo do desenvolvimento
sustentável do bairro com redução das iniquidades sociais e de saúde, e preparar-se para
com os stakeholders acompanhar e monitorar com indicadores os resultados obtidos
versus os esperados. 4) em Maio e Dezembro - relatórios parciais para a OPAS/OMS e
stakeholders 5) em Novembro, seminário de avaliação.

