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A Fundação Pública Estadual Hospital de Clínicas Gaspar
Vianna (FHCGV) é uma instituição do Governo do Estado do
Pará vinculada à Câmara Setorial de Políticas Sociais. Concluído
em 2001 pelo Governo do Estado em parceria com Ministério da
Saúde, com recursos do Projeto Reforsus, o Hospital passou de
11 mil metros quadrados para mais de 22 mil metros quadrados
de área construída, tornando-se um dos mais completos do Brasil.
Hoje é Referência Estadual em Psiquiatria, Cardiologia e
Nefrologia com excelência e humanismo. O Hospital de Clínicas
tem como missão de garantir atendimento ambulatorial e
hospitalar de média e alta complexidade e apoiar o ensino e
pesquisa na área de saúde.

Gaspar Vianna foi um dos maiores pesquisadores no
campo da medicina. O seu mais importante trabalho foi a
descoberta da cura da Leishmaniose, que ajudou a salvar
milhões de pessoas no mundo inteiro. Ele produziu um
total de 22 trabalhos em menos de seis anos de profissão,
passando dias e noites incansáveis de estudo no Instituto
Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Suas pesquisas se
estendiam a vários campos, como a histologia,
protozoologia, zoopatologia, micologia e anátomopatologia. Nos poucos anos dedicados à pesquisa médica,
conseguiu deixar um legado inestimável para a
humanidade. Morto muito jovem, aos 29 anos, vítima de
um acidente de trabalho, Gaspar Vianna - que nasceu e
viveu sua infância e juventude em Belém - entrou para a
história como um Mártir da Ciência. A comunidade da
FHCGV se sente feliz e orgulhosa com a escolha de
Gaspar Vianna como o Paraense do Século, pois
representa o reconhecimento e valorização do trabalho
do grande médico por toda a sociedade.

OBJETIVOS:
OBJETIVO GERAL
Promover o acesso à leitura através de acervo
bibliográfico
convencional e digital aos usuários
internados nas clínicas assistenciais, bem como a seus
acompanhantes, possibilitando ainda difundir a leitura
aos usuários em espera para atendimento ambulatorial.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Estimular e promover o hábito da leitura;
 Contribuir para a minimização dos efeitos
negativos da hospitalização;
 Contribuir para a melhora das relações de
socialização dos participantes;
 Incentivar a autonomia dos participantes para o
exercício da cidadania.

METODOLOGIA:
Público-alvo:
Pacientes internados nas Clínicas Assistenciais (Cardiológica,
Obstétrica, Médica , Cirúrgica e Psiquiátrica) e seus
acompanhantes;
Pacientes e acompanhantes em espera por atendimento
ambulatorial na Recepção principal da FHCGV.
Horário e período de funcionamento:
Nas Clínicas Assistenciais: de terça à quinta-feira, das 14:00 às
16:00, seguindo calendário escolar SEDUC, com pausas em julho
(30 dias) e dezembro (15 dias);
No Ambulatório: de segunda à sexta-feira, durante o expediente,
sem previsão de pausa durante o ano.
Ambiente:
Nas Clínicas Assistenciais: para os pacientes internados e seus
acompanhantes, o local previsto para as atividades é a área de
televisão de cada Clínica, a qual ficará destinada prioritariamente
para tal fim durante a realização das mesmas.
No Ambulatório: Para os pacientes não internados e seus
acompanhantes, o local previsto é a Sala de Espera da Recepção
principal da Fundação.

SETORES ENVOLVIDOS:
a) Biblioteca da FHCGV;
b) Equipe multiprofissional do SBPS;
c) Programa Prosseguir/ SEDUC;
d) Voluntariado;
e) Ambulatório.
RECURSOS
Equipe Técnica:
01 bibliotecária;
01 professor do Programa Prosseguir/
SEDUC;
Profissionais da equipe do SBPS lotados nas
Clínicas onde ocorrerão as atividades;
01 Agente administrativo lotado na Biblioteca
da FHCGV;
01 Agente administrativo lotado na Recepção
do Ambulatório.

Recursos Materiais:
Para as Clínicas Assistenciais:
Acervo bibliográfico tradicional diversificado (livros, revistas,
jornais, histórias em quadrinho)
01 carrinho-biblioteca;
02 revisteiros portáteis
02 netbooks do Projeto Prosseguir;
03 roteadores para internet
150 fichas para empréstimo de livros;
150 fichas catalográficas;
Banner;
01 livro para controle de empréstimo
01 livro para anotação de intercorrências;
Crachás de identificação;
10 resmas de papel A4;
10 canetas;
Kit de limpeza;
05 cartuchos de tinta preta;
05 cartuchos de tinta colorida.
Para a Área Ambulatorial:
Acervo bibliográfico composto por jornais e revistas;
02 revisteiros fixos para parede;
Cartazes

CRONOGRAMA:
ATIVIDADES
Elaboração e tramitação do projeto
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bibliofhcgv@gmail.com
Acesse o nosso Blog:
www.bibliotecafhcgv.wordpress.com

