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Expectativa

Questão 1

Em consonância com o que refere [à cidade saudável] as características das cidades são únicas,
pois  há  reconhecimento  do  cidadão  que  favorece  [permite]  que  a  cidade  seja  projetada,
preservada e se desenvolva, diferentemente do que se pensa quando se trata de homogeneizar
os territórios.

Questão 2

a) Uma (01) definição situacional sobre a cidade.

"A Cidade que permite aos cidadãos desenvolver melhor as condições de saúde, bem-estar e equidade".

(ou)

 “A cidade que impulsa diariamente ações pelo bem-estar, a equidade e qualidade de vida em busca de
oportunidades para todos os cidadãos”.

b) Uma (01) definição experiencial sobre a cidade.

 “Uma cidade que manifesta em seus espaços de vida, o desejo de paz”.

(ou)

"Uma cidade onde se pode viver mais e melhor". 

Questão 3

O segundo semestre de 2013 colocou-se em prática a interação dos referidos programas [da Organização
Panamericana da Saúde- OPS], e teve como tema “O que é uma cidade saudável”, que tinha como objetivo
fortalecer  a  execução de  atividades de  promoção e proteção  da  saúde em âmbito  local,  colocando a
promoção  da  saúde  como  prioridade  na  agenda  política.  O  evento  teve  o  apoio  de  um  grupo  de
especialistas.

(ou)

O evento teve como tema “O que é uma cidade saudável”,  que tinha como objetivo  indagar sobre as
características de Medellín como Cidade Saudável. O evento teve o apoio de um grupo de especialistas.

Questão 4

De forma pioneira Benjamin Ward Richardson, em 1875, conceituou como una comunidade “…que pelo
exercício de seu livre arbítrio e guiada pelo conhecimento científico, alcance a perfeição dos resultados
sanitários,  baseando-se  assim,  se  não  plenamente,  na  coexistência  da  mortalidade  geral  mais  baixa
possível com a longevidade individual mais alta possível”. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu uma cidade “…que está continuamente desenvolvendo
políticas públicas e a criação dos entornos físicos e sociais que permitem que seus habitantes se apoiem
mutuamente na realização de todas as funções da vida e possam alcançar seu potencial completo”.

O debate foi influenciado pelas reflexões de Leonard Duhl, que define uma cidade como um organismo
complexo,  com muitos  órgãos  e  conexões  que  podem ser  comparados com os  sistemas energéticos,
ambientais, de transporte, de comunicações, nutricionais e de dejeto de lixo, bem como as vias e as redes
de comunicação que conduzem alimentos.

Questão 5

[...]

 “O  desafio  mais  importante, considerando  a  saúde  como  componente  e  objetivo  fundamental  do
desenvolvimento, a 8ª Conferência Mundial de Promoção da Saúde comprometeu-se no sentido de incluir “a
saúde em todas as políticas”. Uma maneira de se aplicar esta iniciativa é mediante a estratégia de Cidade
Saudável.  (…)  Este  desafio  pode  ser  afrontado  buscando  uma  maior  inclusão  e  a  emancipação  das
comunidades, dando lugar a possibilidade de gerar experiências de inovação social nas cidades que já
tiveram um reconhecimento, como o teleférico [Metrocable] e em duas zonas marginadas da cidade, as
escadas rolantes na comunidade, o programa “Bom Começo” ou as atividades do Instituto de Deporto
[Esporte]  e Recreação de Medellín  -INDER- para que a população realize atividade física,  incluindo as
personas com capacidades especiais, de maneira que tudo redunda ao desafio superior do alcance utópico
de territórios saudáveis e equitativos.”

UFRN – Exame de Proficiência 2012_2 – Espanhol – Ciências da Saúde      0


