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Hospital de Campanha do UMass Memorial DCU Center: Prestando 
um papel importante no seu tratamento contra a COVID-19. 
 
Em tempos em que muitas mudanças ocorrem, certas coisas devem permanecer imutáveis.O 
excepcional atendimento médico prestado no UMass Memorial Medical Center é uma destas 
constantes, com a qual você pode contar sempre, independentemente de suas condições, de 
qual o campus que você está ou de quais sejam suas metas pessoais de bem-estar.   
 
Com o objetivo de garantir o atendimento de todos os 
pacientes, expandimos nossa capacidade de leitos 
durante a pandemia da COVID-19, abrindo o Hospital 
de Campanha do UMass Memorial DCU Center. É um 
estabelecimento de primeira linha, o qual tem servido 
de exemplo em todo o país desde sua inauguração em 
9 de abril.    
 
O Hospital de Campanha do UMass Memorial DCU 
Center recebe pacientes como você, que está sendo 
tratado/a contra a COVID-19, e cujo estado clínico 
apresenta melhoras. A transferência de pacientes 
estáveis para o Hospital de Campanha do UMass 
Memorial DCU Center durante a pandemia é um 
passo importante para que os hospitais garantam que 
todos tenham acesso ao nível de atendimento médico 
necessário.  
 
Gostaríamos que você soubesse de alguns fatos importantes sobre o Hospital de Campanha do 

UMass Memorial DCU Center:  
 
1. O atendimento médico que você recebe no 
Hospital de Campanha do UMass Memorial 
DCU Center será o mesmo que você receberia 
em qualquer outro campus do UMass 
Memorial Medical Center. 
Avaliamos cuidadosamente o fato de garantir 
que todos os tratamentos médicos do campus 
da Universidade e do Memorial também 
estejam disponíveis no Hospital de Campanha 
do UMass Memorial DCU Center. Não haverá 
mudança na qualidade ou nível de 
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atendimento. Isto inclui serviços de intérprete gratuitos para você na língua em que prefere 
receber suas informações de saúde. 

 
2. Nosso ambiente diferenciado permite uma melhor circulação, flexibilidade e conforto do 
paciente.  

No Hospital de Campanha do UMass Memorial DCU Center, enquanto cada paciente tem 
uma área de atendimento privado, os pacientes podem sair de seus leitos e usufruir das 
vantagens de nossa área comum (patient lounge), e da simples liberdade de caminhar. Temos 
uma sala de estar bem equipada com opções de TV Premium. Todos os pacientes têm acesso à 
um iPad para usar a internet, assistir televisão e fazer videochamadas com a família. 
 
Oferecemos fisioterapia e equipamentos de exercícios de alta qualidade para que se recuperem 
mais rapidamente.  
 
3. Nosso foco exclusivo no Hospital de Campanha 
do UMass Memorial DCU Center é o atendimento 
médico para a COVID-19. 
Nossa equipe no Hospital de Campanha do UMass 
Memorial DCU Center trata de pacientes com 
COVID-19 o dia inteiro, todos os dias. Nossos 
pacientes recebem a atenção necessária de nossa 
equipe de enfermeiras, médicos, terapeutas 
respiratórios, assistentes sociais, fisioterapeutas e 
terapeutas ocupacionais e atendentes de cuidados 
pessoais (PCA, sigla em Inglês). Todos esses 
profissionais de saúde fizeram a escolha de 
trabalhar e fazer parte da equipe de atendimento 
para a COVID-19 por amor e dedicação ao cuidar 
dos pacientes. 
 
No UMass Memorial Medical Center, trabalhamos de forma incansável para garantir que você 
receba o melhor atendimento possível contra a COVID-19. O hospital de Campanha do UMass 
Memorial DCU Center tem um papel fundamental no tratamento contra a COVID-19, ao qual 
garante a possibilidade de oferecer cuidados médicos para a COVID-19, para todos aqueles de 
nossa comunidade que venham a necessitar de tratamento. 
 
Esperamos ansiosamente recebê-lo/a no Hospital de Campanha do UMass Memorial DCU 
Center.  
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 enquanto você continua no caminho da sua recuperação contra a COVID-19. 

“Eu e minha família não temos palavras para agradecer a todos vocês pelo maravilhoso 
atendimento que recebi no Hospital de Campanha do DCU.Todos vocês — enfermeiras, 
PCAs, terapeutas respiratórios, médicos, estudantes de medicina, equipe de limpeza e 
qualquer outra pessoa que no momento não me recordo— que trabalham em um ambiente 
complexo ... com competência e compaixão. Serei eternamente grato, e desejamos o 
melhor para você e suas famílias nesta temporada de férias.  

 – De um Paciente Agradecido 


