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RESUMO 

 

O atendimento à criança hospitalizada abrange uma reflexão sobre a 
organização da instituição hospitalar em relação ao caráter recreativo-educacional 
oferecido às crianças. Dessa forma, o Hospital Infantil Waldemar Monastier 
estabelece a humanização como valor institucional a fim de promover elevação nos 
padrões de qualidade. Essa premissa, incentivou a criação do projeto de 
implantação da biblioteca para pacientes e acompanhantes. Com início em 2011, 
teve como objetivo criar um espaço de formação leitora que incentive as crianças 
enfermas e seus acompanhantes a desenvolver a imaginação, através do prazer da 
leitura, no contexto de uma biblioteca. Contou com a parceria da Biblioteca Pública 
do Paraná, no projeto de montagem e elaboração do espaço. Os livros vieram por 
meio de doações de colaboradores, editoras e membros da comunidade. Desde a 
sua inauguração em 2012, a biblioteca conta com um acervo de 3.200 livros infanto-
juvenil e adulto, atendendo as crianças internadas nas enfermarias clínica e 
cirúrgica, unidade de terapia intensiva, além de realizar empréstimos para os 
pacientes atendidos semanalmente nos ambulatórios. Assim, além de proporcionar o 
incentivo a leitura, proporciona-se um ambiente para além da dor, alcançado pelo 
bem estar e a recuperação dos pacientes como uma forma de diversão, terapia e 
cultura. 
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