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Resumo: 

O Projeto envolve a organização, a informatização e a dinamização do acervo da Sala de Leitura Tabajara Ruas além 

de atividades de leitura e Serviço de Referência e Informação (SRI) aos usuários da Sala de Leitura: pacientes 

hospitalizados no HCPA. Tem como objetivo geral dinamizar a Sala de Leitura através da organização, empréstimo e 

circulação do acervo de leitura e de literatura disponível aos pacientes do oitavo andar do HCPA. Como objetivos 

específicos pretende estimular a leitura e o acesso ao material videográfico disponível na Sala; propiciar a interação 

entre adultos e adolescentes hospitalizados que frequentam ou permanecem nos leitos do oitavo andar; organizar o 

acervo existente na Sala de Leitura por meio da seleção, registro, classificação e catalogação bem como preparação 

para empréstimo e circulação do acervo existente. O público são pacientes hospitalizados (adultos e adolescentes). 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. 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. O 

desenvolvimento do Projeto de Extensão se efetivou primeiramente na seleção do acervo existente, através da 

formulação de critérios para descarte dos livros existentes. Devido ao estado dos livros, houve necessidade de um 

trabalho de restauração e de recuperação de grande número de exemplares, com a parceria do Instituto Federal do Rio 

Grande do Sul-Campus Porto Alegre, emprestando seu Laboratório de Restauro. O Projeto tem seu mérito na 

realização da Biblioterapia por meio da realização da leitura e atividades literárias que poderão auxiliar na terapêutica 

e na recuperação no tratamento de doenças em pacientes hospitalizados, bem como na qualidade de vida por meio da 

leitura no período de hospitalização 

 


