PROJETO MAIS: MANIFESTAÇÕES DE ARTE INTEGRADAS À SAUDE
Centro de Ciências da Saúde - CCS
Leniée Campos Maia - lenamaia@uol.com.br
Objetivos:
1- Promover humanização no ambiente hospitalar melhorando a qualidade de vida de pacientes,
acompanhantes, alunos e profissionais de saúde 2- Reduzir os níveis de estresse no ambiente
hospitalar 3- Atuar de forma pactuada intercentros, interdepartamental e interdisciplinar com
profissionais e alunos dos Centros de Ciências da Saúde e Ciências Biológicas da UFPE, envolvendo
profissionais e alunos da área de saúde, 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 Música, Teoria da Arte e Expressão Artística e Ciência da Informação 4- Utilizar
as várias manifestações de arte como ferramenta complementar no tratamento das doenças e
promoção da saúde 5- Sensibilizar e estimular a comunidade do Hospital das Clínicas para novas
experiências artísticas e culturais
Resumo:
O Projeto MAIS: Manifestações de Arte Integradas à Saúde, iniciado no Hospital das Clínicas (HC) da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em junho de 2007, visa promover, através da arte, a
humanização da assistência à saúde, tem como objetivos promover o cuidado com o bem-estar dos
pacientes, acompanhantes, profissionais, alunos e funcionários, reduzir os níveis de estresse no
ambiente hospitalar, atuar de forma pactuada intercentros, interdepartamental e interdisciplinar
envolvendo conhecimentos das diversas áreas, utilizar as várias manifestações de arte como
complemento no tratamento das doenças e promoção da saúde e sensibilizar e estimular a
comunidade do HC para novas experiências artísticas e culturais, esse desenvolvimento se faz
através de apresentações musicais, teatro, contação de histórias, cantoria, canto coral, mediação
de leitura, palhaçoterapia e oficinas de arte, nos diversos espaços do HC (ambulatórios,
enfermarias, hemodiálise, UTI, quimioterapia, pediatria, etc.) com duração de 30 minutos a 02:00
horas, divulgadas semanalmente, os resultados obtidos se refletem através da diminuição dos
índices de estresse em pacientes internados, diminuição da ansiedade nas salas de espera,
diminuição do nível de estresse nos profissionais de saúde, melhoria das condições de trabalho e de
atendimento.

