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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 Uchoa, objeto do contrato de Prestação de Serviços entre 

Fundo Municipal de Saúde –FMS e Instituto Social 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. A sociedade está cada vez mais exigente e conhecedora de 

seus direitos, sobretudo quando o assunto é saúde, estamos diante de algo muito 

mais valioso, qual seja, a VIDA. 

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 angústias provocadas pela doença e pelo isolamento, um 

trabalho que está sendo realizado pela equipe multiprofissional do hospital. 



 

2. DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 

 

 
2.1 A Cabine Do Amor, Pensando em todos os benefícios do abraço, foi criado a 

Cabine do Amor, uma técnica que nos ajuda a lidar melhor com diversas emoções, 

como frustração, raiva e tristeza. O abraço é importante, porque libera oxitocina o 

hormônio do amor e faz com que as pessoas se sintam importante, seguras e amadas 

possibilitando assim uma melhor resposta ao tratamento. Dar ou receber um abraço 

é a forma mais simples de fazer o corpo liberar oxitocina ela aumenta os sentimentos 

de apego, conexão, confiança e intimidade e ajuda a curar a solidão, o isolamento e 

até a raiva. O abraço é processado pelo sistema nervoso como uma recompensa, e 

por isso tem um impacto importante na mente humana, fazendo com que tenhamos 

uma sensação de felicidade e alegria. 

 

 
2.2. O 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). Dessa forma, O 

Projeto Cine Campanha, visa contribuir para humanização, trabalhando 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. 

 

 
2.2 Atividade Musical, ocorreu com apresentação da banda da PM, em ar livre 

proporcionando um momento de alegria e descontração para os pacientes e 

colaboradores. Dentre as 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. Como forma de comunicação, a música a partir de aspectos 

emocionais, produz sentimentos variados, e pode trazer conforto a quem ouve, induz 

o indivíduo à percepção de si na sua singularidade. Portanto, o uso da música        e  uma 

terapêutica complementar valiosa, que exerce influência sobre aspectos 

neurocognitivos emocionais, psíquicos e sociais dos pacientes. 



 

 

2.4. Acompanhamento de Altas de Pacientes, é outro projeto importante onde a 

equipe multiprofissional se organiza numa ação de reencontro das famílias com os 

pacientes no momento da alta médica. O principal objetivo da equipe do Hospital de 

Campanha de Santarém é promover suporte, atendimento de qualidade e 

humanizado, visando a rápida recuperação dos pacientes hospitalizados, além do 

apoio emocional aos familiares, buscando minimizar o sofrimento provocado pela 

Pandemia COVID-19, durante todo o processo de hospitalização 

2.5 Bingo da alegria, é uma interação que tem como proposta desenvolver um 

momento descontraído preenchendo tempo ocioso dos pacientes em isolamento no 

hospital. É umas atividades recreativas que tem como premiação chocolate 70% 

autorizado pela nutricionista da unidade. 

2.6 A Visita On-Line, é um projeto que visa, aproximar o paciente ao seu meio 

familiar. Até o fim do mês de MAIO foram realizadas mais de 424 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. 

Uma equipe de multiprofissionais, entram em contato com um familiar, através de 

uma ligação de vídeo chamada permitindo assim que o paciente possa por alguns 

momentos ficar em contato direto com seu ente querido, gerando uma sensação de 

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

2.7 Ação em comemoração ao dia das mães , Domingo, dia 9 de maio. O Hospital 

de Campanha desenvolveu uma ação para que todas as mães internadas na unidade 

pudessem ser homenageadas. Foi um momento de descontração, onde todas 

receberam rosas naturais e foram surpreendidas com um varal de amor. Os familiares 

enviaram fotos em família e para elas foi um momento único. Essa demonstração de 

amor renova todas as expectativas dessas pacientes aqui internadas. 

2.8 Pratica de Mindfulness, Tem o objetivo de aplicar a atenção plena ao corpo, aos 

sentimentos, aos estados e processos mentais e aos fenômenos. É uma  técnica 

milenar oriental, baseada na respiração e na concentração. Essa ação proporciona 

um momento de relaxamento através da meditação. 



 

ATIVIDADES REALIZADAS: 

 
 

LOCAL 
DATA ATIVIDADE  

OBJETIVO 
 

PÚBLICO 

ENFERMARIA 05/05/2021 CABINE DO AMOR Desenvolver uma relação de 
confiança e bem estar, 

diante dos laços familiares, 
oferecendo um bom serviço 

ao usuario 

PACIENTES E 
FAMILIARES 

ENFERMARIA 06/05/2021 CINE CAMPANHA Melhorar o estresse da 
internação. 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 07/05/2021 ATIVIDADE BINGO Oferecer momentos de 
descontração e alegria. 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ÁREA 09/05/2021 AÇÃO DIA DAS 
MÃES 

Infatizar a importância de 
ser mãe 

PACIENTE, 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 10/05/2021 CINE CAMPANHA Diminuir o estresse da 
internação. 

EQUIPE DE 
FISIOTERAPIA E 
PSICOSSOCIAL 

SETOR 
PSICOSSOCIAL 

11/05/2021 CABINE DO AMOR Desenvolver uma relação de 
confiança e bem estar, 

diante dos laços familiares, 
oferecendo um bom serviço 

ao usuário. 

PACIENTE E 
FAMILIARES 

ENFERMARIA 14/05/2021 CINE CAMPANHA Melhorar o estresse da 
internação. 

PACIENTE, 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 18/05/2021 PSICOMÚSICA Induzir o paciente a manter 
um emocional equilibrado. 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM, 

MÉDICA E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 20/05/2021 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 22/04/2021 CINE CAMPANHA Melhorar o estresse da 
internação. 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 24/05/2021 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 27/05/2021 DINÂMICA SOBRE 
ANSIEDADE 

Orientar os pacientes sobre 
ansiedade e ensinar técnicas 

de relaxamento 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

AR LIVRE 28/05/2021 PRATICA DE 
MINDFULNESS 

Utilizar a ferramenta para 
lidar com pensamentos e 

emoções 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM, 

MÉDICA E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 31/05/2021 CINE CAMPANHA Melhorar o estresse da 
internação 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

TOTAL 14 



 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
No decorrer das intervenções realizadas aos pacientes, a equipe 

multiprofissional engloba atendimentos e acompanhamentos diários. Onde é possível 

promover resultados positivos quanto ao desenvolvimento dos pacientes tanto na 

saúde física, quanto na psicológica e social. Dando importância também ao 

acompanhamento das famílias durante todo o tempo de internação até a saída do 

paciente de alta médica, bem como das transferências e óbitos quando ocorrer. Desta 

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

hospitalização e adoecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Santarém/PA, 31 de Maio de 2021. 
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