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Hospital: Hospital de Campanha de Santarém (Hcamp –Santarém). 

CNES: 01514292 Contrato de Gestão: Nº 015/2021/SEMSA 

Endereço: Av. Moaçara, nº 704, Floresta, Santarém – PA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestor Administrativo 

Marcelo Neves Henrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe de Elaboração: 

 

ALCIVANE CALDEIRA DE SOUSA – Assistente Social 

BEATRIZ DE ALMEIDA SALES – Assistente Social 

BRENA DE SOUZA FERREIRA – Psicóloga 

NARJARA DANTAS DE OLIVEIRA – Psicóloga 

LARISSA FERREIRA TAVARES – Supervisora Administrativa 

 



  
 

INTRODUÇÃO 

 

O HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTAREM foi implantado mediante 

Contrato n 015/2021 — SEMSA, Convênio 0001/2021 SESPA, nas dependências 

do Escola Estadual Maria Uchôa, objeto do contrato de Prestação de Serviços 

entre Fundo Municipal de Saúde –FMS e Instituto Mais Saúde para a gestão do 

Hospital de Campanha conforme exigências da Lei Federal 13.979/2020. 

Objetivando a oferta de serviços de saúde para atender com leitos clínicos e de 

estabilização aos usuários do SUS para o enfretamento de emergência decorrente 

do corona vírus. A unidade de saúde possui capacidade operacional contratada de 

40 leitos. 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Hoje em dia, a sociedade brasileira -felizmente- está cada vez mais exigente e 

conhecedora de seus direitos, sobretudo quando o assunto é saúde, já que, estamos 

diante de algo muito valioso, a VIDA. Diante disso, é necessário receber um 

atendimento digno e eficiente em todos os segmentos, porém no caso, na área da 

saúde é essencial o uso de mecanismo que possam assegurar esse direito da forma 

mais humanizada possível. 

Pensando principalmente em melhorar o atendimento dos pacientes positivados 

ou suspeitos de COVID-19, visto que, estamos diante de um cenário emergencial na 

área da saúde, foi implantado no dia 19 de fevereiro de 2021, o Hospital de 

Campanha de Santarém. 

Desde sua implantação, ações foram pensadas e colocadas em prática com o 

intuito de amenizar as angustias provocadas pela doença e pelo isolamento, um 

trabalho que está sendo realizado pela equipe multiprofissional do hospital. 

 

 

 

 



  
 

2. DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 

 

2.1 Saúde e Bem estar: Projeto realizado em colaboração com uma clínica de 

fisioterapia para os colaboradores do HCS, com duração de 15 minutos, com o 

objetivo de relaxar e melhorar as dores musculares acarretadas pelo ambiente, em 

prol de um atendimento mais eficiente e feliz. 

 

2.2 O Cine campanha: O Projeto Cine Campanha, visa contribuir para 

humanização dos espaços no Hospital de Campanha utilizando o cinema como 

veículo lúdico, educacional e humanizante. Nesse sentido, o cinema, muito além do 

entretenimento, contribui para ajudar a trabalhar emoções, como a ansiedade, a 

tristeza, a baixa autoestima e até mesmo a depressão, atuando como ferramenta 

eficaz na melhora da qualidade de vida dos pacientes assistidos. 

2.3 Visita Musical: A música é uma das terapias complementares e integrativas 

mais usadas destaca-se a música como recurso terapêutico, promovendo 

alterações físicas, mentais e sociais, repercutindo na recuperação e resposta ao 

tratamento de diversas enfermidades, produzindo sentimentos variados, e podendo 

trazer conforto a quem ouve, induzindo o indivíduo à percepção de si na sua 

singularidade. Diante disso, foi realizada nas enfermarias atividades musicais com 

os colaboradores do Hcamp, sendo momento para trazer alegria aos pacientes com 

músicas de vários gêneros.  

 

2.4 Roda de conversa: Tem como objetivo proporcionar aos pacientes um momento 

de recontro com seu eu, assim oferecendo um momento de descontração. Trabalhar 

a percepção dos seus pensamentos, comportamentos e emoção.  

2.5 A Visita On-Line: Este projeto conta com uma equipe de multiprofissionais, que 

entra em contato com um familiar do paciente, através de uma ligação de vídeo 

chamada, aproximando-o do seu meio familiar.  

Até o fim do mês de JULHO foram realizadas mais de 541 chamadas de vídeos, 

o distanciamento social é uma das principais medidas para evitar o contágio da 

Covid-19 e, por isso, pacientes internados com a doença ficam impossibilitados de 

ver seus familiares. Com o intuito de viabilizar esse contato por meio de visitas 

virtuais o projeto tem como objetivo é de aproximação, conforto e bem-estar ao 



  
 

paciente, visando minimizar a saudade de estar no ambiente familiar, gerando uma 

sensação de conforto, não só para ao paciente, mais também para a pessoa que o 

espera em casa. 

2.6 Visita técnica OPAS: Neste mês, a equipe multiprofissional da unidade, 

recebeu a visita técnica da Organização Pan-Americana de Saúde-(OPAS). O grupo 

OPAS, trabalha no sentido de promover a equidade na saúde, combater doenças, 

melhorar a qualidade de vida e elevar a expectativa de vida dos povos das 

Américas. 

Em sua visita técnica, parabenizou a unidade pelo atendimento humanizado e a 

sintonia entre a equipe, ressaltando alguns projetos que fazem a diferença no 

processo de cura dos pacientes, enfatizando sobre o projeto Cabine do Amor, Visita 

Musical e Cine Campanha.  

2.7-Visita da Santa Nossa Senhora de Nazaré: Sabendo da importância da fé 

para o rejuvenescimento da esperança de toda a equipe e dos pacientes, foi com 

grande alegria que a imagem de Santa Nossa Senhora de Nazaré adentrou ao 

Hcamp, fazendo com que todos se reconectassem com o seu lado espiritual. 

 

3. ATIVIDADES REALIZADAS: 
 

LOCAL 
DATA ATIVIDADE 

OBJETIVO PÚBLICO 

ENFERMARIA  01/07/2021 CINE 
CAMPANHA 

MELHORAR O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM 
E 

PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA  02/06/2021 CINE 
CAMPANHA  

MELHORAR O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO.  

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM 
E 

PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 03/07/2021 ATIVIDADE 
MUSICAL  

Oferecer 
momentos de 

descontração e 
alegria. 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM 

E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 06/07/2021 RODA DE 
CONVERSA 

PROPORCIONA
R MOMENTO 

DE 

 PACIENTES 
INTERNADOS 



  
 

RELAXAMENTO 

ENFERMARIA 07/07/2021 CINE 
CAMPANHA 

MELHORAE O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO.  

PACIENTES 

SETOR 
PSICOSSOCIAL 

09/07/2021 CABINE DO 
AMOR 

Desenvolver uma 
relação de 

confiança e bem 
estar, diante dos 
laços familiares, 
oferecendo um 
bom serviço ao 

usuário.  

PACIENTE E 
FAMILIARES 

HOSPITAL 10/07/2021 VISITA DA 
SANTA 

AUXILIAR NO 
PROCESSO DE 

CURA  

TODOS DA 
UNIDADE 

AREA EXTERNA 12/07/2021 CINE 
CAMPANHA 

Melhorar o 
estresse da 
internação. 

 PACIENTE E 
EQUIPE MULT 

ENFERMARIAS 13/07/2021 RODA DE 
CONVERSA 

Reduzir o nível 
de ansiedade 

PSICOSSOCIAL 
E PACIENTES 

ENFERMARIA 13/07/2021 CINE 
CAMPANHA 

MELHORAR O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM 

E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 14/06/2021 VISITA 
MUSICAL 

INDUZIR O 
PACIENTE A 
MANTER UM 
EMOCIONAL 

EQUILIBRADO. 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM, 

MÉDICA E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 15/06/2021 CABINE DO 
AMOR 

Desenvolver uma 
relação de 

confiança e bem 
estar, diante dos 
laços familiares, 
oferecendo um 
bom serviço ao 

usuário. 

PACIENTES E 
FAMILIARES 

HOSPITAL 15/07/2021 VISITA OPAS VERIFICAR O 
FUNCIONAMEN

TO DO HSC 

TODOS OS 
SETORES 

ENFERMARIA 15/07/2021 CENE 
CAMPANHA 

MELHORAR O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM 

E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 17/07/2021 VISITA 
MUSICAL 

INDUZIR O 
PACIENTE A 
MANTER UM 
EMOCIONAL 

EQUILIBRADO 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM 

E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 19/07/2021 CINE MELHORAR O PACIENTES E 



  
 

CAMPANHA ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO 

EQUIPE MULT 

ENFERMARIA 22/06/2021 CABINE DO 
AMOR 

Desenvolver uma 
relação de 

confiança e bem 
estar, diante dos 
laços familiares, 
oferecendo um 
bom serviço ao 

usuário 

PACIENTES E 
FAMILIARES 

ENFERMARIA 24/07/2021 CINE 
CAMPANHA 

MELHORAR O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO 

 
PACIENTES 

ENFERMARIA 26/07/2021 ATIVIDADE 
TERAPÊUTICA  

OFERECER 
AOS 

PACIENTES UM 
MOMENTO DE 

DESCONTRAÇÃ
O 

TRABALHANDO 
ANSIEDADE 

 
 

PACIENTES 

ENFERMARIA 27/07/2021 CINE 
CAMPANHA 

MELHORAR O 
ESTRESSE 

PACIENTES E 
EQUIPE 

PSICOSSOCIAL 28/07/2021 CABINE DO 
AMOR 

DESENVOLVER 
UMA RELAÇÃO 
DE CONFIANÇA 
E BEM ESTAR, 
DIANTES DOS 

LAÇOS 
FAMILIARES, 

OFERECENDO 
UM BOM 

SERVIÇO AO 
USUARIO 

 

ENFERMARIA 31/07/2021 SAUDE E BEM 
ESTAR 

Melhorar o 
estresse causado 

pelo trabalho 

Todos os 
colaboradores 
do HCS 

 TOTAL                                                                                                                          20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

No decorrer das intervenções realizadas aos pacientes, os setores mantem 

sinergia possibilitando mais eficiência nos atendimentos e acompanhamentos 

diários. Assim, é possível encontrar resultados quanto ao desenvolvimento dos 

atendimentos clínicos, psicológicos e sociais, frisando também que, é realizado o 

acompanhamento das famílias diante das transferências, óbitos e alta hospitalar. 

Desta forma, cada vez mais os pacientes têm a assistência necessária diante da 

hospitalização e adoecimento.  

 

 

Santarém/PA, 31 de Julho de 2021. 
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