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Questões

 Quais as linguagens artísticas mais utilizadas para o 

diálogo com a esfera da saúde?

Quais as linguagens artísticas mais adequadas para cada 

tipo de equipamento de saúde?

Quais as linguagens mais adequadas para cada 

categoria de público?



Objetivo

Analisar a utilização das linguagens artísticas em 

equipamentos de saúde, desenvolvidas nas duas 

primeiras etapas do Circuito de Ocupação Cultural 

para a Saúde, buscando identificar quais linguagens 

artísticas se fazem mais presentes e são mais 

adequadas, de acordo com as especificidades de 

cada equipamento de saúde e com o público alvo 

afetado pelo projeto.



Objeto de estudo

40 atividades culturais e educativas 

realizadas pelo Circuito de Ocupação 

Cultural pela Saúde, de fevereiro de 

2014 a maio de 2015.



Metodologia

Estudo exploratório e descritivo que articulou 

método quantitativo, qualitativo. A partir da 

análise de conteúdo do relatório final do 

projeto Circuito de Ocupação Cultural para 

Saúde.



Macro temas

 tipo de equipamento de saúde;

 público das atividades;

 linguagens artísticas utilizadas.



Categorização das atividades

dança; 

palhaçaria;

música; 

oficinas;

apoio a eventos;

teatro.



Categorização dos públicos

profissionais dos espaços de saúde;

usuários dos espaços de saúde;

público misto.



Resultados

Fonte: Mapa elaborado a partir do programa ARCGIS



Os equipamentos de saúde que mais participaram do Circuito

Local Número de atividades

Hospital Regional 9

Fiocruz 9

CAPS 8

Hospital Psiquiátrico 6

Centro de Saúde 3

Secretaria de Saúde 2

CRAS 2

Outros (espaços públicos) 1
Fonte: Relatório de Atividades do Circuito de Ocupação Cultural para Saúde



Como a atividade variou segundo o público

Distribuição das Atividades por Categoria de Público

Usuários dos 
Espaços de saúde

20%

Público misto

45%

Profissionais dos 
Espaços de saúde

35%

Profissionais dos Espaços de Saúde Usuários dos Espaços de Saúde Público misto

Fonte: Relatório de Atividades do Circuito de Ocupação Cultural para Saúde



As diferentes linguagens artísticas das atividades do 
Circuito

Distribuição das Linguagens Artísticas por 

número de incidências 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Incidências

Oficinas Música Dança Palhaçaria Teatro Apoio a  Evento

Fonte: Relatório de Atividades do Circuito de Ocupação Cultural para Saúde



Considerações finais

Cada equipamento de saúde aponta para potencialidades e desafios 

específicos;

Prevalência de atividades híbridas, misturando linguagens artísticas 

com alto grau de participação e flexibilidade, como a música e o teatro;

Potencial para colaborar com a Humanização dos serviços e 

equipamentos de saúde e para promoção da saúde dos trabalhadores;

Importância da mediação entre culturas organizacionais e da 

construção de espaços de pactuação para iniciativas intersetoriais;

Modelo de atenção que valorize o território e a construção de novas 

parcerias, onde os atores do campo cultural oferecem importante 

contribuição para a promoção da saúde.



Hospital Regional da Ceilândia

Show musical de Luiz Galeno no refeitório para os funcionários



Mandioca Frita e Aipim



Aipim na emergência



Onã Silva com oficina de cordel para mães nutrizes



Arum com Violão Cósmico no refeitório



CAPS II de Taguatinga

Oficina de teatro Circo íntimo para os servidores 





Onã Silva com Oficina de Cordel para usuários e servidores 





Orquestra Popular Marafreboi.



Apresentação Usuários do RAPS



Centro de Saúde nº 1 de Planaltina 

Leitura de Cordel para equipe de enfermeiros



Palhaço Trompetino com grupo da 3ª idade





Show músico Velt pacientes DST/AIDS









Show Lucas Soledade







Geral Carvalho e Banda







Oficina de Salsa



Recital da Ópera Don Giovanni



2ª Etapa

Fiocruz

Hospital São Vicente de Paulo

CAPS Infanto Juvenil do Plano Piloto

Hospital Materno Infantil







Oficina de objetos recicláveis



Hospital São Vicente de Paulo

Show Nós Cegos na Feira



Grupo vocal Laugi



Oficina de teatro e tango Cia Contém Glúten



Espetáculo AMASSA! Cia Contém Glúten 



Apresentação de dança Black Spin Breaker´s



CAPSi Plano Piloto

Oficina de salsa



Oficina de dança popular



Hospital Materno Infantil

Grupo Laugi



Oficina de teatro para grávidas de alto risco



Show gospel Kláudio Vargas e João Oswaldi



Atividades realizadas em 2015

Oficina de relações interpessoais na Fiocruz



PicniK edição Pílula no HSVP



Obrigada!


