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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 ao 

usuários do SUS para o enfretamento de emergência decorrente do corona vírus. A 

unidade de saúde possui capacidade operacional contratada de 60 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 angustias provocadas pela doença e pelo isolamento, um 

trabalho que está sendo realizado pela equipe multiprofissional do hospital. 



 

2. DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 

 

 
2.1 O primeiro projeto a ser posto em prática, foi o projeto Visita On-Line, que 

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 Março foram realizadas mais de 330 chamadas de vídeos, o 

intuito deste projeto 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. 

2.2 Outro Projeto desenvolvido, aconteceu no dia 08 de março, Dia internacional 

da Mulher, que distribuiu flores para as pacientes das enfermarias do hospital, 

contando com a participação de um colaborador, que através da música “A 

Namorada que sonhei”, surpreendeu toda equipe plantonista. Uma forma de 

demonstrar o quanto a figura da “Mulher” é importante no meio social e que são 

mulheres lutadoras, inspiradoras e acima de tudo FORTES. 

2.3 No mês de Março foi realizado dois novos projetos, Atividade Musical em 

Grupo e Projeto Paciente em Movimento. Entende-se que a música tem uma 

potência terapêutica gigantesca para a recuperação do paciente hospitalizado, neste 

sentido, desenvolveu-se estes projetos com o intuito de diminuir a ansiedade e 

estresse do paciente. 

2.3.1 O projeto Atividade Musical em Grupo, ocorreu através de rodas de 

conversas e brincadeiras lúdicas com os pacientes que estavam em condições 

clínicas favoráveis. Já com os pacientes que não estavam com seu quadro favorável 

realizou-se conversas individualizadas para coletar informações de quais as 

preferências musicais de cada paciente, houve um resgate de boas lembranças e 

momentos felizes através da música. 

2.3.2 No projeto Paciente em Movimento, foram feitos círculos de cadeiras, onde 

os fisioterapeutas realizavam algumas atividades simples, com bolas, forma lúdica 

de se trabalhar o corpo e realizar atividades físicas com pacientes previamente 



 

avaliados e em condições favoráveis para a atividade. No decorrer das atividades o 

silêncio era tomado pelas risadas. Com os pacientes em condições desfavoráveis, 

era praticado a boa e antiga conversa, possibilitando que recordações guardadas e 

esquecidas, fossem lembradas, auxiliando no processo de recuperação. 

2.4 O Projeto Cabine Do Amor, veio com a ideia de proporcionar um momento 

com os familiares dos pacientes, com o intuito de diminuir o medo, a ansiedade e a 

angustia. Fortalecer o vínculo entre paciente e família, reduz o estresse, aumenta a 

autoestima e garante o bom humor. A iniciativa permite que os pacientes com 

quadro clínico estável, possam abraçar seus familiares, tendo uma proteção plástica 

intermediando o toque físico. Para participar da iniciativa, houve uma avaliação 

técnica feita pelo corpo clínico do hospital de campanha, que definiu quais pacientes 

estariam em condições para participar da ação. 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. 

2.5 Acompanhamento de Altas de Pacientes, é outro projeto importante onde o 

psicossocial juntamente com enfermagem e equipe medica, organizam ações de 

reencontro das famílias com os pacientes que estão saindo de alta medica, visando 

valorizar esse momento. O principal objetivo da equipe multiprofissional 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. 



 

ATIVIDADES REALIZADAS: 

 

LOCAL DATA ATIVIDADE OBJETIVO PÚBLICO 

ENFERMARIA 08/03/2021 DIA DA 
MULHER 

Valorizar a mulher 
no contexto social 

e pessoal. 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM, 
FISIOTERAPIA E 

    PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 10/03/2021 ATIVIDADE 
MUSICAL EM 

GRUPO 

Oferecer 
entretenimento ao 
paciente diante da 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

   música e de sua  

   necessidade.  

ENFERMARIA 11/03/2021 PACIENTE EM 
MOVIMENTO 

Integrar os 
pacientes numa 

perspectiva laboral 

EQUIPE DE 
FISIOTERAPIA E 
PSICOSSOCIAL 

   e de roda de  

   conversa.  

SETOR 18/03/2021 CABINE DO Desenvolver uma EQUIPE DE 

PSICOSSOCIAL  AMOR relação de 
confiança e bem 
estar, diante dos 

ENFERMAGEM, 
MÉDICA E 

PSICOSSOCIAL 

   laços familiares,  

   oferecendo um  

   bom serviço ao  

   usuário.  

ENFERMARIA 19/03/2021 ATIVIDADE 
MUSICAL EM 

GRUPO 

Oferecer 
entretenimento ao 
paciente diante da 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

   música e de sua  

   necessidade.  

SETOR 21/03/2021 CABINE DO Desenvolver uma EQUIPE DE 

PSICOSSOCIAL  AMOR relação de 
confiança, bem 
estar, diante dos 

ENFERMAGEM, 
MÉDICA E 

PSICOSSOCIAL 

   laços familiares,  

   oferecendo um  

   bom serviço ao  

   usuário.  

ENFERMARIA 26/03/2021 ATIVIDADE 
MUSICAL EM 

GRUPO 

Oferecer 
entretenimento ao 
paciente diante da 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

   música e de sua  

   necessidade.  

TOTAL    07 



 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Através de orientações e intervenções realizadas aos pacientes, o setor do 

psicossocial abrangendo atendimentos e acompanhamentos diários. Assim, o setor 

tem se mostrado importante no ambiente hospitalar, onde já é possível encontrar 

resultados quanto ao desenvolvimento dos atendimentos psicológicos e sociais, 

frisando 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. Além de que, é desenvolvido 

projetos semanalmente com os pacientes diante da sua condição clínica e 

emocional. 

 
 
 

 
Santarém/PA, 01 de Abril de 2021. 
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