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SAÚDE
E CULTURA: 

PARCERIA QUE
DÁ CERTO



Saúde & Cultura é uma rede formada por parceiros 
públicos e privados, que ajudam a viabilizar 
iniciativas sócioculturais idealizadas pela Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A Fiocruz, a mais destacada instituição de ciência 
etecnologia em saúde da América Latina, tem suas 
ações culturais alinhadas à Conferência Mundial 
sobre Determinantes Sociais da Saúde, no qual são 
reafirmadas que as condições de saúde dos povos 
são determinadas pelas suas inserções na estrutura 
social e econômica, o que inclui o acesso a condições 
de moradia, trabalho, transporte, esporte, lazer 
e arte, sendo o acesso à cultura um importante 
elemento de saúde individual e coletiva. 

REALIZAÇÃO



Temos a satisfação de apresentar
o portfólio de projetos desenvolvidos pela Fiocruz, 
que contam com o apoio das leis incentivo à cultura e 
saúde.

Iniciada em 2014, a rede Saúde e Cultura já conta 
com mais e 30 projetos realizados e cerca de 80 
parcerias patrocinadoras. Esse resultado é fruto da 
sinergia entre diversos atores que buscam promover 
o desenvolvimento social por meio da cultura, ciência 
e saúde.  

Aqui segue um resumo das atividades que serão 
realizadas em 2020.

REDE
DE PARCEIROS
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PARQUES
DO BRASIL
MEIO AMBIENTE
Parques do Brasil é uma série de TV que tem 
como objetivo promover a popularização do 
conhecimento científico sobre a biodiversidade 
nos parques nacionais e outras unidades de 
conservação brasileiras, enfatizando a relação 
entre o meio ambiente, a saúde e a qualidade 
de vida das pessoas.

Saber mais:
https://www.youtube.com/watch?v=AwpEL70v4_I

PÚBLICO ALVO
Indistinto

ALCANCE
Nacional

PRINCIPAIS VALORES 
AGREGADOS
Meio Ambiente | Preservação | 
Brasilidade  

AGENDA
2030

01

LEI DE INCENTIVO: Rouanet
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MUSEU DA VIDA 
EDUCAÇÃO
Trata-se de um espaço de integração entre 
educação, ciência e cultura que, 
por meio da educação não formal, provoca a 
curiosidade e o desejo pelo conhecimento. 
Diferente de muitos outros museus, o 
Museu da Vida é composto de vários espaços 
temático, como um parque ao ar livre, castelo, 
uma pirâmide, tenda de teatro, laboratórios, 
trilhas histórico-ecológicas, borboletário, salas 
de exposições e muito mais!

Nosso público anual médio é de 200 mil 
visitantes, em sua grande maioria estudantes 
de todos os níveis, e hoje, 
além do polo central no Rio, desenvolvemos 
ações em todo o país.

PÚBLICO ALVO
Estudantes, professores, grupos 
familiares 

ALCANCE
Rio de Janeiro

PRINCIPAIS VALORES 
AGREGADOS
Ciência | Inclusão | Educação  

AGENDA
2030

Saber mais:
www.museudavida.fiocruz.br

LEI DE INCENTIVO: Rouanet e ISS
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PÚBLICO ALVO
Alunos e professores da rede 
municipal de ensino

ALCANCE
Sudeste

PRINCIPAIS VALORES 
AGREGADOS
Ciência | Inclusão | Educação  

AGENDA
2030

LEI DE INCENTIVO: ICMS e Rouanet

CIÊNCIA MÓVEL 
EDUCAÇÃO
O Arte e Ciência Sobre Rodas é o nosso museu 
itinerante de ciências e novas tecnologias, 
que por meio de uma carreta de 21 metros de 
extensão, especialmente adaptada e equipada 
para itinerância, percorre municípios da região 
sudeste do país. 

O semireboque do projeto leva exposições, 
jogos, equipamentos interativos, multimídias, 
oficinas e outras atividades. Após a 
montagem das exposições, esse semireboque 
é transformado em uma moderna sala 
multimídia, onde são realizadas mostras de 
vídeos, minicursos, oficinas com estudantes e 
palestras para os moradores dos municípios 
visitados.  

Esse é um programa de educação não formal, 
que por meio da cultura e da divulgação científica, 
procura fortalecer os processos de educação 
formal em municípios do interior do Brasil.
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PROGRAMA DE CULTURA 
POR MEIO DE ESTRATÉGIA 
AUDIOVISUAL E DIGITAL   
FORMAÇÃO
O projeto prevê a realização de oficinas 
de audiovisual, nas escolas municipais 
de Salvador/BA, com intuito de capacitar 
jovens na produção de audiovisual. Serão 
desenvolvidos vídeos de popularização da 
cultura digital, da ciência e da saúde para 
ambiente digital com o objetivo de promover 
a cultura na perspectiva indenitária de cada 
território. 

Serão realizadas oficinas de capacitação 
audiovisual e digital para divulgação da cultura 
científica e da saúde nas mídias sociais, 
visando a promoção e respeito a diversidade 
cultural das populações e territórios, em 
escolas, unidades de saúde e equipamentos 
culturais como núcleos de rede desses 
territórios vulnerabilizados.

LEI DE INCENTIVO: Rouanet

PÚBLICO ALVO
Alunos da rede municipal de ensino 
de Salvador/BA

ALCANCE
Nordeste

PRINCIPAIS VALORES 
AGREGADOS
Educação | Empoderamento | 
Formação profissional

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
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SAÚDE NA MESA 
ALIMENTAÇÃO
O projeto propõe resgatar as práticas 
culturais por meio de habilidades culinárias, 
estimulando a cultura dos saberes e fazeres 
existente em grupos sociais distintos, 
estimulando a valorização da alimentação 
saudável e adequada, propiciando momentos 
de trocas de experiências e do uso de práticas 
culturais alimentares e educativas em saúde.

Além de aulas de formação, o projeto prevê um 
concurso culinário no final.

PÚBLICO ALVO
Moradores da Zona Norte carioca, a 
partir de 18 anos

ALCANCE
Estado do Rio de Janeiro

PRINCIPAIS VALORES 
AGREGADOS
Saúde | Empoderamento | 
Protagonismo 

AGENDA
2030

LEI DE INCENTIVO: ISS
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CIDADE ACESSÍVEL 
INCLUSÃO
Exposição itinerante que aborda o tema da 
acessibilidade de forma interativa e inovadora, 
fazendo com que os visitantes tenham uma 
experiência totalmente imersiva, se colocando 
no lugar da pessoa com deficiência e 
vivenciando suas dificuldades no dia a dia.

LEI DE INCENTIVO: Rouanet e ICMS

PÚBLICO ALVO
Indistinto

ALCANCE
Nacional

PRINCIPAIS VALORES 
AGREGADOS
Inclusão | Educação | Empatia

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
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III FESTIVAL 
DE INOVAÇÃO  
INOVAÇÃO
Criatividade e tecnologia serão os 
protagonistas de nosso III Festival: Inovação, 
Cultura e Saúde. 

Já imaginou o que pode sair da mistura 
de jovens programadores com cientistas, 
por 48 horas, buscando soluções práticas 
relacionadas à saúde e ao bem-estar da 
população brasileira?  

Nós imaginamos! Resolvemos, então, realizar 
o Hackathon Cultura e Saúde! Uma maratona 
para o desenvolvimento de aplicativos e 
games, que colocará na mesma mesa 
designers, programadores e especialistas 
da Fiocruz na busca de soluções para quatro 
relevantes desafios em Saúde Pública, 
Educação e Cultura Científica.

LEI DE INCENTIVO: ISS

PÚBLICO ALVO
Jovens programadores, cientistas, 
designers e público em geral 
interessado em inovação e 
criatividade

ALCANCE
Rio de Janeiro

PRINCIPAIS VALORES 
AGREGADOS
Inovação | Tecnologia | 
Empreendedorismo

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
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AMIGOS 
DO FIGUEIRA
HUMANIZAÇÃO 
HOSPITALAR
O programa visa atenuar o impacto da 
hospitalização de pacientes infantojuvenis, 
por meio de atividades educacionais e culturais 
para pacientes em situação de internação 
hospitalar ou atendimento ambulatorial em 
nosso hospital: o Instituto Nacional da Mulher, 
da Criança e do adolescente - IFF. Por ser um 
hospital de referência para doenças infantis 
crônicas, o IFF recebe famílias de todo o Brasil 
e sua metodologia é adotada por vários outros 
hospitais em todo Brasil.

LEI DE INCENTIVO: Rouanet e ISS

PÚBLICO ALVO
Pacientes infantojuvenis do Instituto 
Fernandes Figueira

ALCANCE
Nacional

PRINCIPAIS VALORES 
AGREGADOS
Saúde | Alegria | Preservação 
dos Direitos

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
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AMIGOS 
DO FIGUEIRA
NOVOS CAMINHOS
“Cuidar de quem cuida”, esta é a missão dos 
Novos Caminhos. 
O projeto surgiu da percepção de que muitas 
mães precisam transformar suas vidas para 
cuidar de seus filhos que vivem no Instituto 
Fernandes Figueira por um longo período. 
Muitas vezes, essas mães saem de seus 
empregos para se dedicar integralmente 
a seus filhos, causando grande impacto na 
família e comprometendo o sustento de 
todos. Para atenuar esse impacto, voluntários 
capacitam as mães a produzirem peças 
artesanais e canais de comercialização.

LEI DE INCENTIVO: Rouanet e ISS

PÚBLICO ALVO
Mães de pacientes do Instituto 
Fernandes Figueira

ALCANCE
Nacional

PRINCIPAIS VALORES 
AGREGADOS
Saúde | Empoderamento 
Feminino | Geração de Renda

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
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CULTURA EM 
MANGUINHOS  
AGENDA CULTURAL
O projeto propõe a realização de uma 
programação cultural que desenvolverá a 
temática de ideias de futuro por parte de 
artistas e jovens da Zona Norte carioca. 

Essa agenda cultural será composta 
de espetáculos musicais com esquetes 
teatrais, publicação de livros de ficção e 
uma websérie, produzidos ao longo de oito 
meses, que oferecerá ao público uma plêiade 
de possibilidades e sentidos, em misturadas 
linguagens artísticas, sobre especulações do 
“futuro que se deseja” com a assinatura de 
artistas suburbanos. 

O projeto também prevê a programação 
cultural e artística do evento anual “Fiocruz 
pra você”.

LEI DE INCENTIVO: ISS

PÚBLICO ALVO
Moradores da Zona Norte carioca, 
sem distinção de idade

ALCANCE
Rio de Janeiro 

PRINCIPAIS VALORES 
AGREGADOS
Educação | Cultura | Inovação

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
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LEI DE INCENTIVO: Rouanet, ISS e ICMS 

PÚBLICO ALVO
Membros de orquestras sociais

ALCANCE
Rio de Janeiro 

PRINCIPAIS VALORES 
AGREGADOS
Educação | Empoderamento | 
Formação profissional

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL

NOVOS ACORDES   
MÚSICA 
INSTRUMENTAL
Com o objetivo de apoiar, capacitar e dar 
visibilidade para as orquestras sociais do Rio 
de Janeiro, a Orquestra do Palácio convidou 
a UFRJ e UNIRIO a se juntarem em uma ação 
pioneira: criar espaços de intercâmbio de 
troca de conhecimento e saberes em um só 
programa.

Durante um ano, quatro orquestras sociais 
receberão a mentoria dos graduandos da 
Escola Villa-Lobos (Escola de Música), da 
UNIRIO, e da escola de música da UFRJ.
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NUCLEO ARQUITETÔNICO 
HISTÓRICO DE 
MANGUINHOS   
PRESERVAÇÃO E 
RESTAURO DE PATRIMÔNIO 
MUSEOLÓGICO
Requalificar, preservar e valorizar o Núcleo 
Arquitetônico Histórico de Manguinhos, com 
um conjunto de intervenções e novos usos 
às áreas urbanas e edificações históricas 
vão conformar um “Campus Parque” com 
atividades socioculturais voltadas à população, 
considerando as vocações da Fiocruz em 
pesquisa, educação, preservação patrimonial e 
ambiental e divulgação científica. 

Atualmente, boa parte destas edificações, que 
tem uso administrativo serão realocados no 
campus da Fiocruz, abrindo espaço para o uso 
cultural desses edifícios. 

LEI DE INCENTIVO: Rouanet

PÚBLICO ALVO
População do Rio de Janeiro

ALCANCE
Nacional

PRINCIPAIS VALORES 
AGREGADOS
Preservação | Cultura | 
Educação

OBJETIVO DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL



LUIZ FERNANDO DONADIO

luis.donadio@fiocruz.br
Tel: 21 3882-9204 

PARA SABER MAIS:

FÁBIO FERNANDES

fabio.sacramento@fiocruz.br
Tel: 21 3882-9261


