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INTRODUÇÃO 

 

 
 

O HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTAREM foi implantado mediante 

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

Escola Estadual Maria Uchoa, 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 

 
É direito de todo cidadão brasileiro, receber um atendimento digno e eficiente em 

todos os segmentos, e na área da saúde é imperioso o uso de mecanismo que possam 

assegurar esse direito. 

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 E AÇÕES DE HUMANIZAÇÃO 

 
 
 

 A proposta da realização das atividades terapêuticas partem da oferta de alivio da 

angústia em momento de extremo estresse diante da condição de saúde dos 

pacientes internados no Hcamp.  

 O momento pandêmico gera nas pessoas internadas, em seus familiares e nos 

trabalhadores diferentes sentimentos e emoções que impactam no cotidiano. Dessa 

forma, a oferta e realização de diferentes ações de humanização em um momento 

adoecedor se faz necessário.  

 

2.1 Altas 500: Enquanto que nas redes sociais enfatizava-se 500 mil mortes em todo 

país. No Hospital de Campanha de Santarém, atingimos uma outra marca, e dessa 

vez muito especial 500 altas por melhora medica. Com muita alegria a equipe do 

Hcamp poder comemorar esse momento com festa ao entregar o paciente aos 

familiares. 

O sorriso em cada paciente e familiar, faz a equipe seguir firme nessa luta contra 

a covid-19, na certeza que tem como principal objetivo promover suporte, atendimento 

de qualidade e humanizado, visando a rápida recuperação dos pacientes, além do 

apoio emocional aos familiares. 

 

2.2 Arraia do Campanha Xô covid: Mês de junho é um mês de dança, brincadeiras, 

diversão, interação, de pular fogueira, comer iguarias e de festejar ao lado das 

pessoas que mais amamos. Para que este momento continuasse a trazer a mesma 

alegria e descontração que em outras épocas, a equipe multiprofissional, trabalhou 

para oferecer aos pacientes um momento junino, mesmo fora do seu ambiente 

familiar. Confeccionou-se bandeirinhas, correntes, balões junino, fogueira artificial e 

um painel para fotos. Os pacientes que estavam em condições clínicas favoráveis, 

estado estável sem o², avaliados pela equipe multidisciplinar, foram liberados para 

participar do “arraiá”. Um momento de descontração para pacientes e equipe. 

 

2.3 Cine campanha: A utilização do cinema tem a finalidade lúdica e terapêutica. 

No final da década de 1950, surgiram as primeiras experiências psicoterápicas por 

meio de filmes com diversos pacientes que, em suas conclusões, indicaram vários 

benefícios dessa prática terapêutica (Behymer, A.F. et al. 1957). O Projeto Cine 



 

Campanha, visa contribuir para humanização dos espaços utilizando o cinema como 

veículo lúdico, educacional e humanizante. São feitos sessões de cinema na própria 

enfermaria, onde os pacientes assistem a filmes previamente analisados com objetivo 

de passar o tempo de internação com menor impacto emocional possível. 

 

 

2.4 Atividade Musical: Realizada nas enfermarias, atividades com músicas, onde os 

colaboradores do Hcamp tiraram um momento para trazer alegria aos pacientes com 

músicas variadas. A música é uma das terapias complementares e integrativas mais 

usadas, destaca-se como recurso terapêutico, promovendo alterações físicas, mentais 

e sociais, repercutindo na recuperação e resposta ao tratamento de diversas enfermidades. 

 
 

2.5 Roda de conversa. Tem como objetivo proporcionar aos pacientes um momento 

de reencontro com seu eu, assim oferecendo um momento de descontração. 

Trabalhar a percepção dos seus pensamentos, comportamentos e emoção. 

 
 

2.6 A Visita On-Line, Visa aproximar o paciente ao seu meio familiar. Este projeto 

conta com uma equipe de multiprofissionais, que entra em contato com um familiar, 

através de uma ligação de vídeo chamada. 

Até o fim do mês de JUNHO foram realizadas mais de 472 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 minimizar a saudade do ambiente familiar, gerando uma sensação 

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

casa. 

 



 

ATIVIDADES REALIZADAS: 

 
 

LOCAL 
DATA ATIVIDADE  

OBJETIVO 
 

PÚBLICO 

CONFECÇÕES DAS 
BANDEIRINHAS 

01/06/2021 ARAIÁ DO HCAMP DESENVOLVER 
BEM ESTAR 

PACIENTES E 
COLABORADORE 

S 

ENFERMARIA 02/06/2021 CINE CAMPANHA MELHORAR O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO. 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 07/06/2021 ATIVIDADE 
MUSICAL 

Oferecer momentos 
de descontração e 

alegria. 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 08/06/2021 RODA DE 
CONVERSA 

TRABALHAR 
RELACIONAMENTO 
S E MATURIDADE 

SERVIÇOS 
GERAIS(ELO) 

ENFERMARIA 08/06/2021 CINE CAMPANHA MELHORAE O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO. 

EQUIPE DE FIS E 
PSICOSSOCIAL 

SETOR 
PSICOSSOCIAL 

09/06/2021 CABINE DO 
AMOR 

Desenvolver uma 
relação de confiança 
e bem estar, diante 
dos laços familiares, 
oferecendo um bom 
serviço ao usuário. 

PACIENTE E 
FAMILIARES 

AREA EXTERNA 11/06/2021 CINE CAMPANHA Melhorar o estresse 
da internação. 

PACIENTE E 
EQUIPE MULT 

ENFERMARIAS 12/06/2021 DIA DOS 
NAMORADOS 

COMEMORAR UMA 
DATA AOS 

APAIXONADOS 

PSICOSSOCIAL E 
PACIENTES 

ENFERMARIA 13/06/2021 CINE CAMPANHA MELHORAR O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 14/06/2021 PSICOMUSICA 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 

ENFERMARIA 15/06/2021 CENE 
CAMPANHA 

MELHORAR O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 17/06/2021 PSICOMUSICA INDUZIR O 
PACIENTE A 
MANTER UM 
EMOCIONAL 

EQUILIBRADO 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ARÉA EXTERNA 21/06/2021 ARAIÁ DO HCAMP PROPORCIONAR 
MOMENTO DE 

ALEGRIA 

PACIENTES E 
EQUIPE MULT 

ENFERMARIA 23/06/2021 CABINE DO 
AMOR 

Desenvolver uma 
relação de confiança 

PACIENTES E 
FAMILIARES 



 

 

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

 

ENFERMARIA 24/06/2021 JOGOS 
INTERATIVOS 

TRABALHAR A 
COGNIÇÃO DOS 

PACIENTES 

 

PACIENTES 

ENFERMARIA 25/05/2021 ATIVIDADE 
TERAPÊUTICA 

OFERECER AOS 
PACIENTES UM 
MOMENTO DE 

DESCONTRAÇÃO 
TRABALHANDO 

ANSIEDADE 

 
 

PACIENTES 

ENFERMARIA 28/06/2021 CINE CAMPANHA MELHORAR O 
ESTRESSE 

PACIENTES E 
EQUIPE 

PSICOSSOCIAL 29/06/2021 CABINE DO 
AMOR 

DESENVOLVER 
UMA RELAÇÃO DE 
CONFIANÇA E BEM 
ESTAR, DIANTES 

DOS LAÇOS 
FAMILIARES, 

OFERECENDO UM 
BOM SERVIÇO AO 

USUARIO 

 

ENFERMARIA 3O/06/2021 CINE CAMPANHA Melhorar o estresse 
da internação 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

TOTAL 20 

 
 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
No decorrer das intervenções realizadas aos pacientes, a equipe 

multiprofissional engloba atendimentos e acompanhamentos diários. Onde é possível 

encontrar resultados positivos tanto com respostas ao tratamento medicamentoso, 

quanto no desenvolvimento dos atendimentos psicológicos e sociais, frisando que, é 

realizado também 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, 30 de Junho de 2021. 



 

 

7. APÊNDICE FOTOGRÁFICA: 

 
 

7.1 ALTAS 500 
 

 
 

7.2 CABINE DO AMOR (ABRAÇO) 
 



 

 
 
 

 

7.3 VISITA ONLINE 
 

 
 

7.4 CINE CAMPANHA 
 



 

 
 
 

 

7.5 ATIVIDADE MUSICAL EM GRUPO 
 

 

 
 
 

 

7.6 DINÂMICA TRABALHANDO ANSIEDADE 
 
 

 



 

 

 

7.7 ARRAIÁ DO CAMPANHA 
 

 
 


