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Objetivos:
O Projeto de Mediação de Leitura procura incentivar o gosto pela leitura e, por meio da riqueza
cultural da literatura, humanizar a assistência à saúde no Hospital das Clínicas da Universidade
Federal de Pernambuco, cuidando do bem-estar biológico, psíquico e social dos seus usuários,
familiares, profissionais, alunos e funcionários, atuando de forma preventiva e assistencial à saude.
Esse objetivo é complementado pelos seguintes objetivos específicos:
1. Reduzir os níveis de
estresse no ambiente hospitalar. 2. Atuar de forma pactuada intercentros, interdepartamental e
interdisciplinar com profissionais e alunos dos Centros de Ciências da Saúde e Ciências Biológicas da
UFPE, através do Departamento de Patologia, Serviço de Dermatologia e Hospital das Clínicas, e do
Centro de Artes e Comunicação da UFPE, através dos Departamentos de Ciência da Informação, de
Música e de Teoria da Arte e Expressão Artística.
3. Utilizar a leitura como ferramenta
complementar no tratamento das doenças e promoção da Saúde.
4. Sensibilizar e estimular a
comunidade do Hospital das Clínicas para novas experiências artísticas e culturais.
Resumo:
O Projeto de Mediação de Leitura foi iniciado em 02 de setembro de 2010, como colaborador do
Projeto MAIS: Manifestações de Arte Integradas à Saúde. O Projeto MAIS começou em 04 de junho
de 2007, e desenvolve atividades artístico-culturais no espaço do Hospital das Clínicas da
Universidade Federal de Pernambuco, visando o apoio ao tratamento e reabilitação dos pacientes e
a humanização da assistência à saúde. Tendo como base o Ponto de Leitura, que foi inaugurado em
18 de agosto de 2010, no Hospital das Clínicas da UFPE, o Projeto Mediação de Leitura mantém a
ideia de uma biblioteca viva, ou seja, aquela que flui do seu espaço de origem para os usuários.
Sendo assim, a mediação da leitura é fundamental para que o acervo seja conhecido e usado pelos
pacientes do Hospital das Clínicas, pelos seus familiares, acompanhantes, pelos alunos e
profissionais da saúde. Para alcançar o objetivo de fluir o acervo pelo Hospital e, assim, ajudar na
humanização dos pacientes, o Ponto de Leitura promove, semanalmente, apresentações em
diversos espaços do Hospital. Os eventos, bem como os acolhimentos pelos pacientes são descritos
num Livro de Bordo, para, que, posteriormente, a equipe faça uma avaliação dos resultados dos
trabalhos.

