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INTRODUÇÃO 

 

O HOSPITAL DE CAMPANHA DE SANTAREM foi implantado mediante 

Contrato nº 015/2021 — SEMSA, Convênio 0001/2021 SESPA, nas dependências 

da 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 nº 13.979/2020. 

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

estabilização aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS para o enfretamento 

de emergência decorrente da doença corona vírus. A unidade de saúde possui 

capacidade operacional contratada de 40 leitos. 

 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS: 

 

Atualmente, a sociedade brasileira, felizmente, está cada vez mais exigente e 

conhecedora de seus direitos, sobretudo quando o assunto é saúde, já que, está-se 

diante de algo muito valioso, a VIDA. Diante disso, é necessário oferecer 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, as 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  Altas: Hospital de Campanha atingiu uma marca importante de altas em 

Santarém. A unidade superou a marca de 669 altas médicas de pacientes 



  
 

internados em decorrência da Covid-19. Destaca-se que não são apenas 669 

pacientes recebendo altas, são 669 famílias que receberam o seu amor de volta 

para casa. A cada alta o município de Santarém vislumbra um sentimento de 

esperança, pois trata-se de uma doença nova, que causou muitas perdas nos lares 

santarenos, que compartilham um sentimento de frustação e dor. Contudo, a alta 

representa a vitória de muitos, logo o sentimento de amor, esperança, empatia se 

propaga na sociedade.  

 

2.2 Cine Campanha: O Projeto, visa contribuir para humanização do espaço 

hospitalar, utilizando o cinema como veículo lúdico, educacional e humanizam-te. 

Nesse sentido, o cinema, muito além do entretenimento, atua como ferramenta 

eficaz na melhora da qualidade de vida dos pacientes assistidos.  

A equipe multiprofissional da unidade, projeta as imagens em uma parede 

dentro da enfermaria, uma forma de aproximar o máximo possível do ambiente que 

é fora da unidade hospitalar. Já a escolha do filme, é realizada após algumas 

conversas com os pacientes, para analisar o perfil de cada um, para que seja feita a 

melhor escolha. 

 

2.3 Visita On-Line: O intuito do projeto é aproximar o paciente do seu meio 

familiar. A equipe de multiprofissional, entra em contato com um familiar, através de 

uma ligação de vídeo chamada, visto que, 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. 

No mês de OUTUBRO foram realizadas 179 chamadas de vídeos, 

proporcionando aproximação, conforto e bem-estar ao paciente, visando minimizar a 

saudade de estar no ambiente familiar. 

 

2.4 Cabine do Amor: Proporcionar um momento entre os pacientes e os seus 

familiares, com o intuito de diminuir a distância, o medo, a ansiedade e a angustia; 

fortalecendo o vínculo entre pacientes e familiares diante do abraço. Para a 

realização do abraço é necessário, primeiramente, a avaliação do médico, 

fisioterapeuta e psicóloga. Paciente sem nenhuma complicação que o impeça de 

participar é consultado, pois sua vontade deve prevalecer. Tendo a anuência da 



  
 

equipe multiprofissional e do paciente o familiar é informado e convidado a participar 

da Cabine. Todavia, esse é orientado quanto as condicionalidades. E com o intuito 

de preservar a saúde do visitante esse é paramentado, assim, resguardando o de 

qualquer risco de contaminação. 

 

ATIVIDADES REALIZADAS: 
 

LOCAL DATA ATIVIDADE OBJETIVO PÚBLICO 

ENFERMARIA 01/10/2021 
CINE 

CAMPANHA 

AMENIZAR O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

SETOR 
PSICOSSOCIAL 

02/10/2021 
CABINE DO 

AMOR 

AMENIZAR A 
DISTÂNCIA E 

FORTALECER OS 
LAÇOS FAMILIARES. 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 02/10/2021 
CINE 

CAMPANHA 

AMENIZAR O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO. 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 03/10/2021 
CINE 

CAMPANHA 

AMENIZAR O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO. 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 06/10/2021 
CINE 

CAMPANHA 

AMENIZAR O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 09/10/2021 
CINE 

CAMPANHA 

AMENIZAR O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO. 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

 

SETOR 
PSICOSSOCIAL 

09/10/2021 
CABINE DO 

AMOR 

AMENIZAR A 
DISTÂNCIA E 

FORTALECER OS 
LAÇOS FAMILIARES. 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

SETOR 
PSICOSSOCIAL 

10/10/2021 
CABINE DO 

AMOR 

AMENIZAR A 
DISTÂNCIA E 

FORTALECER OS 
LAÇOS FAMILIARES. 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

PSICOSSOCIAL 15/10/2021 
CABINE DO 

AMOR 

AMENIZAR A 
DISTÂNCIA E 

FORTALECER OS 
LAÇOS FAMILIARES. 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 16/10/2021 
CINE 

CAMPANHA 

AMENIZAR O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 



  
 

AREA EXTERNA 16/10/2021 
CABINE DO 

AMOR 

AMENIZAR A 
DISTÂNCIA E 

FORTALECER OS 
LAÇOS FAMILIARES. 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

PSICOSSOCIAL 17/10/2021 
CABINE DO 

AMOR 

AMENIZAR A 
DISTÂNCIA E 

FORTALECER OS 
LAÇOS FAMILIARES. 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 20/10/2021 
CINE 

CAMPANHA 

AMENIZAR O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

ENFERMARIA 22/10/2021 
CINE 

CAMPANHA 

AMENIZAR O 
ESTRESSE DA 
INTERNAÇÃO 

EQUIPE DE 
ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

PSICOSSOCIAL 27/10/2021 
CABINE DO 

AMOR 

AMENIZAR A 
DISTÂNCIA E 

FORTALECER OS 
LAÇOS FAMILIARES. 

PACIENTES/ 
EQUIPE DE 

ENFERMAGEM E 
PSICOSSOCIAL 

TOTAL                                                                                                                   15 

 
 
 
LINKS DAS ATIVIDADES DIVULGADAS NOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO: 
 
 
Apoio: Assessoria de Comunicação-ASCOM/Hcamp Santarém. 
 
 
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2021/08/26/pacientes-do-hospital-
de-campanha-de-santarem-participam-de-oficina-de-pintura-em-tela.ghtml 
 
https://globoplay.globo.com/v/9809355/ 
 
https://globoplay.globo.com/v/9809858/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share
-bar 
 
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2021/08/26/pacientes-do-hospital-
de-campanha-de-santarem-participam-de-oficina-de-pintura-em-tela.ghtml 
 
https://falasantarem.com.br/2021/08/20/hcs-completa-6-meses-de-funcionamento-
com-mais-de-600-altas-medicas/ 
 
https://globoplay.globo.com/v/9753455/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share
-bar 
https://www.oliberal.com/para/hospital-de-campanha-de-santarem-encerra-
atendimento-aos-pacientes-1.454333 
 
 
 
 
 

https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2021/08/26/pacientes-do-hospital-de-campanha-de-santarem-participam-de-oficina-de-pintura-em-tela.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2021/08/26/pacientes-do-hospital-de-campanha-de-santarem-participam-de-oficina-de-pintura-em-tela.ghtml
https://globoplay.globo.com/v/9809355/
https://globoplay.globo.com/v/9809858/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar
https://globoplay.globo.com/v/9809858/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2021/08/26/pacientes-do-hospital-de-campanha-de-santarem-participam-de-oficina-de-pintura-em-tela.ghtml
https://g1.globo.com/pa/santarem-regiao/noticia/2021/08/26/pacientes-do-hospital-de-campanha-de-santarem-participam-de-oficina-de-pintura-em-tela.ghtml
https://falasantarem.com.br/2021/08/20/hcs-completa-6-meses-de-funcionamento-com-mais-de-600-altas-medicas/
https://falasantarem.com.br/2021/08/20/hcs-completa-6-meses-de-funcionamento-com-mais-de-600-altas-medicas/
https://globoplay.globo.com/v/9753455/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar
https://globoplay.globo.com/v/9753455/?utm_source=whatsapp&utm_medium=share-bar


  
 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 

No decorrer das intervenções realizadas em favor dos pacientes, o Setor do 

Psicossocial conglomera atendimentos e acompanhamentos diários. Assim, o setor 

tem se mostrado importante no ambiente hospitalar, sendo possível encontrar 

resultados qualitativos e quantitativos, quanto ao desenvolvimento dos atendimentos 

psicológicos e sociais, frisando que, a intervenção se fez necessária nas 

transferências, óbitos e altas hospitalares que ocorreram ao longo desses 8 meses. 

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

hospitalização, visando o atendimento individual e coletivo, observando a 

particularidade de cada paciente. 

Os projetos descritos acima foram realizados semanalmente, todavia, para 

tais ações as condições clínicas e emocionais dos pacientes eram avaliadas pela 

equipe, e sua anuência também era levada em consideração.  

No tocante geral, avalia-se positivamente as ações do Hospital de Campanha, 

o que foi refletivo nas avaliações realizadas junto aos pacientes e familiares, e nas 

mensagens recebidas pelos colaboradores. 

 

 

 

Santarém/PA, 1º de novembro de 2021. 
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