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O ambiente hospitalar, para a grande maioria dos pacientes, se
caracteriza como um espaço de solidão, medo e angústia para o
tratamento de doenças que exigem a internação hospitalar. Ao mesmo
tempo afasta o paciente do convívio de sua família e escola ou trabalho.
Além disso, a administração de medicamentos para a terapêutica e a cura
dos pacientes, poderá ser agregada à circulação dos livros para leitura
como lazer e prazer, contribuindo para a terapia que o tratamento
hospitalar proporciona.O HCPA possui, no oitavo andar, recursos
humanos, espaço físico, mobiliário e equipamento adequados para o
funcionamento e dinamização da Sala de Leitura.Por isso, justifica-se a
necessidade da organização e dinamização da Sala de Leitura, criada em
2003 e formada por um acervo inicial de aproximadamente mil e trezentos
livros que devem receber o tratamento técnico para o controle de consulta
e empréstimo para os pacientes levarem aos seus leitos. A Sala de
Leitura é coordenada e atendida pelo Serviço de Recreação do HCPA e
foi iniciada a sua organização através de um Projeto de Extensão com o
Núcleo da Hora do Conto do Departamento de Ciências da Informação da
FABICO/UFRGS. Grande parte do acervo de literatura foi doação do
Grupo Editorial Record, White Martins e Oldemberg Marketing Cultural.
Desenvolvimento: - Seleção do acervo doado para a Sala de Leitura
Tabajara Ruas; -restauração dos livros danificados; - orientação quanto
ao registro e preparo para empréstimo (colagem de bolsos, fixação de
fichas para controle de empréstimo, confecção e colagem de etiquetas no
dorso dos livros); - organização do acervo nas estantes; - separação e
organização do acervo literário pelos gêneros e separação cromática-
capacitação de pessoal para dinamização da Sala de Leitura; -
planejamento e realização de atividades e de dinâmicas de leitura no
ambiente da Recreação; - atividades de incentivo à leitura e formação do
leitor no ambiente hospitalar; - informatização do acervo para consulta e
para empréstimo.  Para isso, o Projeto Sala de Leitura tem uma única
meta: aproximar a comunidade de pacientes hospitalizados no HCPA-RS
da lei tura e do l ivro através das at iv idades e ações de le i tura
programadas e desenvolvidas pelos mediadores de leitura. Os livros
foram se lec ionados para proporc ionar  cu l tura ,  in formação e
entretenimento para jovens estudantes, adultos e para a terceira idade,
abrangendo os interesses de leitura, de recreação e de lazer atendendo
as fases e níveis de leitura dos pacientes hospitalizados do oitavo andar



(especialmente) e de todos os andares do HCPA através de leitura local e
empréstimo aos quartos e leitos.


