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RESUMO

A presente pesquisa analisa a experiência do Circuito de Ocupação Cultural pela Saúde, realizado, pelo Programa Educação Cultura e Saúde –
Fundação Oswaldo Cruz, em parceria com as Secretarias de Saúde e de Cultura do Governo do Distrito Federal, com o apoio do Fundo de Apoio à
Cultura (FAC-DF). O Circuito leva para os equipamentos de saúde atividades culturais e educativas de linguagens diversas, oriundas dos projetos
culturais apoiados pelo FAC, visando colaborar para a qualificação e a humanização dos ambientes de cuidado e para sensibilizar os profissionais que
neles atuam quanto à importância da cultura nas ações de promoção e cuidado da saúde. A relação entre a Cultura e a Saúde constitui um importante
empreendimento intersetorial, que ainda é emergente na busca pela promoção da saúde. O estudo visa analisar a utilização das linguagens artísticas em
equipamentos de saúde. Busca identificar as linguagens artísticas mais utilizadas, as mais adequadas para o diálogo com a esfera da saúde e com as
especificidades de cada equipamento de saúde. Identifica também o público alvo afetado pelo Circuito e a linguagem artística mais adequada para cada
um deles. Para tanto, foram sistematizadas as informações referentes às 40 atividades culturais e educativas realizadas pelo Circuito de Ocupação
Cultural pela Saúde, de fevereiro de 2014 a maio de 2015 através de um estudo exploratório e descritivo que articulou método quantitativo e
qualitativo. A pesquisa apontou características específicas do processo de construção desta iniciativa, identificando as instituições com maior facilidade
de acolhimento das iniciativas artístico-culturais, a prevalência de atividades híbridas, misturando linguagens artísticas, com alto grau de participação
do público e flexibilidade como as oficinas, assim como os espetáculos musicais. Sugeriu o potencial destas atividades para colaborar com a
Humanização dos serviços e equipamentos de saúde bem como, com a promoção da saúde do trabalhador. Ressalta-se a relevância da construção de
espaços de pactuação para que iniciativas intersetoriais como esta tenham maior chance de sucesso. Finalmente, espera-se colaborar com a
implementação de um 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.
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