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Alimentação saudável 
previne várias doenças

Dor crônica atinge cerca 
de 40% da população 
baiana
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Caro leitor,

aracaju

Esta edição do informativo está cheia de notícias 

interessantes. A começar pela entrevista com 

o médico Durval Campos Kraychete, um dos 

maiores especialistas do Brasil em tratamento de 

dor. Ele diz, por exemplo, que a Bahia tem uma 

grande prevalência de dor crônica, chegando a 

40% da população. Os fatores epidemiológicos 

relacionados à dor crônica são, segundo o médico, 

o fumo, o álcool, a obesidade e o sedentarismo.

Outra reportagem trata da nova situação do 

idoso, que está vivendo cada vez mais e exigindo 

cuidados especiais, seja por parte dos médicos, 

das assistentes sociais, cuidadores e outros 

profissionais da área da saúde. Uma matéria na 

página 2 mostra o papel de alguns profissionais 

envolvidos em internação domiciliar. 

Outra reportagem mostra o empenho da S.O.S. 
Vida em estimular a produção de conhecimento 
entre os colaboradores com o seminário Prata 
da Casa. A intenção é tornar sistemática essa 
produção científica e compartilhar o que é feito 
individualmente pelos profissionais da empresa.

Confira estas e outras notícias no novo informativo 
da S.O.S. Vida!

Esta é uma publicação da S.O.S. Vida
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Fumo e álcool contribuem para a dor crônica

Atendimento para idosos

S.O.S. ViDA Em ArACAjU gArAntE UmA ASSiStênCiA DE qUAliDADE Em 
intErnAçãO DOmiCiliAr 
Com o aumento da população idosa, a sociedade 

brasileira passou a dedicar uma atenção especial 

a essa faixa etária. Existem pesquisas visando o 

aumento da longevidade, produtos são elaborados só 

para eles e até mesmo viagens são organizadas para 

a chamada turma da melhor idade. na área da saúde, 

o avanço da medicina e os exames que detectam 

doenças precocemente estão garantindo uma melhor 

qualidade de vida para o idoso e mesmo quando ele 

fica doente, pode ser tratado em casa, por meio de 

um serviço de internação domiciliar.     

Em Aracaju, a S.O.S. Vida é referência nesse tipo de tratamento, com uma equipe multidisciplinar pronta 

para prestar o melhor atendimento. De acordo com a médica geriatra Edilze Valadares as doenças 

crônicas que antes não apareciam passaram a ser tratadas por conta do aumento na expectativa de 

vida da população. Segundo ela, os principais problemas de saúde do idoso estão relacionados às 

limitações funcionais, como dificuldade para caminhar e a realização de tarefas do dia a dia. “nessa 

idade existe uma dependência maior e quem não tem filho, não tem a quem recorrer, por isso se 

busca um atendimento especializado”. 

A médica acentua a importância da prática de exercícios desde cedo, pois ajudam a prevenir doenças 

como diabetes e hipertensão. “O isolamento e a falta de uma atividade rotineira aumentam os riscos 

de depressão, por isso é importante criar atividades de lazer para os idosos”.

Além do médico, a equipe multidisciplinar possui ainda assistente social, enfermeira, fisioterapeuta, 

nutricionista, farmacêutica, técnica em enfermagem, fonoaudióloga e psicóloga. A assistente social 

Cinthia Braga mota, da S.O.S. Vida de Aracaju, destaca que sua atuação no domicílio ajuda a res-

guardar os direitos do idoso, observando se ele não está sendo negligenciado ou sofrendo algum 

tipo de tratamento inadequado. “na internação domiciliar observamos a sua qualidade de vida”.
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DE COnhECimEntO CiEntífiCO

Prata da Casa estimula 
a produção

SeminárIo 

tornar conhecidos os trabalhos científicos da S.O.S. Vida e estimular 
a produção de conhecimento entre os colaboradores da empresa. 
Estes são os objetivos do Seminário Prata da Casa, iniciativa do 
núcleo de Pesquisa e Ensino Científico (nUPEC). A primeira edição 
aconteceu em agosto na própria empresa e o resultado superou as 
expectativas dos organizadores, com um público expressivo de fun-
cionários interessados em conhecer a produção científica dos colegas.

De acordo com a psicóloga Silvia Viodres, assessora do nUPEC, a 
direção da empresa sempre estimulou a participação dos funcio-
nários em eventos científicos e agora, com o Prata da Casa, esse 
conhecimento pode ser compartilhado com todos. “Essa prática está 
inserida na missão institucional, que é desenvolver e implementar 
soluções inovadoras e humanizadas no mercado de saúde, e uma das 
principais estratégias para alcançá-la é a produção de conhecimento”, 
destaca Silvia, lembrando que o Prata da Casa busca desmitificar 
a pesquisa científica como algo nebuloso, difícil e produzido apenas 
nas Universidades e institutos de Pesquisa.   

“Procuramos incentivar a produção de novos trabalhos, socializá-los 
e valorizá-los”, acrescenta Silvia, pontuando que o objetivo do Semi-
nário não foi unicamente a divulgação dos resultados dos estudos, 
mas também a exposição da motivação de cada trabalho. foram nove 
apresentações, entre pôsteres, monografias de conclusão de curso 
e uma dissertação de mestrado, e ao final todos os pesquisadores 
foram homenageados. 

Os trabalhos já haviam sido apresentados em outros eventos exter-
nos, sendo três deles premiados. A intenção agora é que o Prata da 
Casa se torne um evento anual e permanente dentro da empresa. “O 
nUPEC tem traçado estratégias para o desenvolvimento de pesquisas 
e trabalhos científicos na S.O.S. Vida e uma delas é um convênio com 
instituições de Ensino e Pesquisa”, finaliza Silvia.

Para a médica infectologista Áurea Paste, que apresentou um trabalho 
científico no Prata da Casa, a iniciativa é muito importante para a 
empresa, pois estimula os colaboradores a buscarem atualização 
em suas práticas. “É uma forma de aprimorar a atividade de cada 
um e o serviço prestado pela S.O.S. Vida só tem a ganhar com isso”. 

Para a auxiliar do setor financeiro michele Araújo, que assistiu às apre-
sentações, o evento foi muito enriquecedor, pois abordou, entre outros 
temas, saúde e prevenção. “O Prata da Casa me fez ver que eu também 
posso apresentar uma pesquisa em minha área de atuação”, disse.

já para george ronei de matos, do setor de gestão de qualidade, o 
evento foi ainda mais especial, pois ele apresentou um trabalho, inti-
tulado “O desempenho logístico de transportes em função da Saúde”, 
que foi fruto de uma experiência pessoal quando atuava na área de 
suprimentos e logística da empresa. O objetivo foi identificar quais 
ações e procedimentos na logística de transportes, especificamente 
no setor de home Care, influenciam na saúde dos pacientes e no 
relacionamento profissional e ético, interna e externamente.

Fo
to

: F
ra

nk
lin

 A
ra

új
o



4 INFORME S.O.S. VIDA

ESpaço médico

O médico baiano Durval Campos Kraychete é um dos maiores 
especialistas do Brasil em tratamento de dor. Formado pela Univer-
sidade Federal da Bahia, com especialização em Anestesiologia pela 
Escola Paulista de Medicina, ele construiu sua carreira numa área 
extremamente delicada e que envolve muitos aspectos para se chegar 
a um diagnóstico preciso. Com mestrado em São Paulo e doutorado 
pela Universidade Federal da Bahia, ele leciona desde 1992 na UFBA, 
onde entrou por concurso. Coordena também o ambulatório de dor da 
mesma universidade e possui uma clínica no bairro de Ondina, onde 
atende junto com uma equipe de especialistas. Acompanhe a seguir a 
entrevista exclusiva concedida ao informativo da S.O.S. Vida.

“As pessoas precisam ter consciência 
de que é possível tratar determinadas 
doenças fora do hospital”

Salvador sediou recentemente 
um Congresso Brasileiro de 
Dor, o que foi discutido nesse 
evento?

foram debatidos diversos temas relevantes e 
um dos capítulos foi sobre cuidados paliativos.  
Se discutiu, nesse aspecto, as resoluções que 
garantem um final de vida com qualidade e as 
ações que precisam ser observadas para se lidar 
com um doente terminal. Ou seja, o cuidado 
que se precisa ter com os efeitos adversos de 
medicamentos, o uso adequado de opióides 
(substâncias derivadas do ópio) e algumas com-
plicações que são comuns em pacientes terminais. 

Dr. Durval Campos Kraychete, médico especialista em tratamento da dor
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“Quando a pessoa 

está na transição de 

dor aguda para dor 

crônica, tem uma 

chance grande de 

prevenir”

O Sr. acredita que os médicos, 
de uma maneira geral, estão 
atentos à importância dos 
cuidados paliativos?

Acho que é um processo de conscientização 
que ainda está começando no Brasil, apesar de 
a Sociedade Brasileira de Cuidados Paliativos 
estar bastante estruturada. Existe ainda uma 
lacuna grande em algumas regiões fora de 
São Paulo e rio grande do Sul, por exemplo. 

E o conhecimento sobre 
internação domiciliar na Bahia?

também precisa melhorar bastante. As pessoas 
necessitam ter consciência de que é possível 
tratar determinadas doenças fora do hospital e 
que é muito mais confortável para o paciente, 
pois ele está em seu ambiente natural, conhe-
cido, cercado de seus familiares. Se for um 
paciente com câncer em estágio avançado ou 
com alguma outra doença terminal o processo 
de transição é mais tranquilo, pois ele está 

e o sedentarismo. Ou seja, se a pessoa tem 
uma boa alimentação, faz exercício físico 
regularmente, não fuma, não é alcoólatra e não 
tem doença associada, tem grandes chances 
de não desenvolver dor crônica. 

Existem novas drogas no 
mercado para tratar a dor 
crônica?

A tecnologia tem avançado bastante e muitos 
fármacos vêm sendo estudados.  À medida que 
se avança o conhecimento da fisiopatologia 
da dor, se descobre novas possibilidades 
terapêuticas. Os grandes grupos farmacoló-
gicos no tratamento da dor crônica ainda são 
bem limitados, que são os antidepressivos, 
os anticonvulsivantes e os anestésicos locais. 
Para dor aguda: os nalgésicos simples, anti-
-inflamatório e opióides. São os mesmos há 
muito tempo. Só que existem outras técnicas 
complementares que podem ser utilizadas, 
como a estimulação elétrica transcraniana, 
a estimulação transmagnética, a estimulação 
de córtex motor, acupuntura e bloqueios 
terapêuticos. O que avançou mais foram as 
terapias e não tanto as drogas.

E os pacientes têm resistência 
ao tratamento que ele não 
conhece?

A questão da adesão ao tratamento é difícil. 
Os projetos de educação continuada visam 
exatamente esclarecer ao paciente o que é dor 
crônica, o que é dor aguda, como se trata, 
porque é importante repetir o procedimento 
e porque existem técnicas complementares.

ESpaço médico

em casa, cercado de amor e recebendo os 
cuidados necessários de uma equipe médica. 

Quais os principais casos 
ligados à dor que chegam em 
seu consultório? 

Aqui chegam os casos que ainda são mais 
prevalentes no mundo inteiro e não só na 
Bahia: a dor muscoesquelética, que são as 
dores musculares, fibromialgia, osteortrose 
(sobretudo artrose de quadril e de joelho), a dor 
após mais de uma intervenção em coluna. fora 
isso as lombalgias, as cervicalgias, as dores 
de cabeça e associadas a outras doenças, as 
dores de origem neuropáticas e as síndromes 
de pós-acidente vascular cerebral. 

Existe uma faixa etária mais 
comum para pessoas que 
sentem dor?  

A faixa etária varia dentro de uma escala de 
40 a 60 anos. mas ultimamente temos rece-
bido pacientes de 70 a 90 anos com muita 
frequência. E é um perfil que quer resultado 
imediato e acaba por se frustrar um pouco. A 
sociedade tem envelhecido, é uma população 
bem mais difícil de gerenciar, em que a dor 
óssea é bem mais prevalente. isso significa 
dor no curso de doença metastática óssea 
por câncer, artrose de joelho e quadril, dor 
na neuropatia periférica, principalmente a 
diabética, neuralgia após herpes zoster e dor 
após acidente vascular cerebral.  

Para as pessoas mais jovens 
existe como prevenir a dor?

quando a pessoa está na transição de dor 
aguda para dor crônica, tem uma chance 
grande de prevenir o sintoma.  Se a pessoa faz 
o  diagnóstico e o tratamento correto,  previne 
o que a gente chama de sensibilização do 
nervo. Esse tema é extremamente discutido 
e os autores colocam, por exemplo, que se 
pode repetir um episódio de cólica renal mais 
intensa mesmo não havendo mais doença. Ou 
seja, o corpo gravou e recordou, por algum 
motivo, que aquele episódio existiu. 

Antes de a dor chegar a ser 
aguda, tem como prevenir que 
ela ocorra?

A Bahia tem uma grande prevalência de dor 
crônica, chegando a 40% da população. Os 
fatores epidemiológicos relacionados à dor 
crônica são o fumo, o álcool, a obesidade 
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S.O.S. Vida amplia laboratório 
para capacitar pessoal

CapaCITação

ouTuBro roSa

Após receber um selo internacional de qualidade, 
a S.O.S. Vida continua inovando e buscando 
aperfeiçoar ainda mais seus processos. A mais 
recente iniciativa nesse sentido foi a ampliação 
do laboratório para treinamentos, destinado 
a capacitações técnicas. O novo espaço tem  
manequins de treinamento, o que possibilita 
a realização de alguns procedimentos, como a 
punção periférica, além de equipamentos como 
respiradores artificiais e nebulizadores.

Segundo informa Sônia Cotrim, gerente de 
gestão de Pessoas da S.O.S. Vida, antes mesmo 
do laboratório, a S.O.S. Vida já desenvolvia um 
trabalho de treinamento contínuo. todo novo cola-
borador, por exemplo, passa por um treinamento 
específico de acordo com sua especialidade. 
“Além disso, os profissionais que atendem nos 
domicílios são avaliados individualmente e 
direcionados para treinamentos de acordo com 
suas necessidades”, destaca Sônia.

A S.O.S. Vida desenvolve ainda treinamentos 
teóricos e práticos ministrados pelas enfermeiras 
rosemary teles, Simara dos Santos e jaqueline 
Suzan, que incluem temas como: “Biossegurança” 
e “Atualização em ressuscitação Cardiopulmonar”, 
entre outros. no âmbito comportamental, todos 
os novos colaboradores participam de um treina-

mento de boas-vindas, quando são apresentados 
os serviços da empresa, a visão e a missão da 
S.O.S. Vida. Além disso, os gestores da empresa 
também esclarecem sobre suas respectivas áreas 
e depois os novatos passam por um treinamento 
específico para o cargo. “Durante o ano, todos 
participam do programa de Desenvolvimento de 
Equipes e de cursos sobre relação interpessoal, 
comunicação e motivação”, lembra Sônia.

Segundo jacilene do Espírito Santo, técnica em 
Enfermagem da S.O.S. Vida, os treinamentos são 
muito importantes para o trabalho do dia a dia. 
Ela, que atua há sete anos na empresa, conta 
que adorou um curso que fez sobre como lavar 

corretamente as mãos. “Em geral, todos acham 
que sabem, mas não é bem assim, tem uma 
forma correta que aumenta a segurança tanto 
do paciente quanto do profissional envolvido”. 
Ainda segundo jacilene, depois do treinamento 
ela passou a observar com mais atenção a 
lavagem das mãos antes e depois de qualquer 
procedimento em internação domiciliar.

Outra enfermeira, Vanessa noemi, ressalta a 
importância do novo espaço de treinamento 
para aprofundar os conhecimentos. Ela des-
taca, por exemplo, o curso que fez de parada 
cardiorrespiratória. “Serviu para me atualizar 
sobre os novos procedimentos”.
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Ações coordenadas alertam 
para o câncer de mama
A S.O.S. Vida participou da mobilização 
nacional do Outubro rosa, em parceria 
com a fundação josé Silveira. Além de ter 
participado do lançamento da ação Pense 
rosa, no Shopping Barra, dia 5 de outubro, a 
empresa colocou uma iluminação cor de rosa 
na fachada durante todo o mês de outubro. 

A campanha está em sintonia com o movi-
mento que ocorre no mundo inteiro no mês de 
outubro com a finalidade de conscientizar as 
pessoas sobre a necessidade do diagnóstico 
precoce e do controle do câncer de mama. 

A S.O.S Vida distribuiu um folheto educativo 
sobre câncer de mama para os colaboradores 
e também laços rosas, que foram colocados 
na vestimenta.

Outra ação da empresa foi uma palestra gratuita, 
dia 18 de outubro, no bairro de massaranduba, 
ministrada pela enfermeira oncologista da S.O.S. 
Vida, Eliana telma Souza de Vasconcelos, que 
explicou de que forma é possível prevenir o câncer 
de mama, fatores de risco, sinais e sintomas mais 
comuns. O evento aconteceu na Creche Escola 
Comunitária frutos de mães. 
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Feira de Saúde Do IDoSo

Alimentação saudável previne doenças 

S.O.S. Vida apresenta seu padrão de qualidade 
em internação domiciliar durante simpósio
A desospitalização é um tema de grande inte-
resse na atualidade, pois mesmo os hospitais 
particulares estão tendo dificuldade de acolher 
todos os pacientes, devido ao aumento na 
demanda. Para debater esse tema a  S.O.S. 
Vida foi convidada a participar do talk show 
“Conflito de interesses envolvidos na deso-
cupação do leito hospitalar”, dentro do “2º 
Simpósio do hospital Português de gestão do 
leito hospitalar como Estratégia de melhoria 
dos resultados”. O evento aconteceu dentro 
do fórum nordeste de gestão de Saúde, 
realizado de 12 a 14 de setembro no Centro 
de Convenções da Bahia. 

Participou pela S.O.S. Vida a médica geriatra 
Marta Passo, que abordou o tema do ponto 
de vista de uma empresa de internação 
domiciliar.  na opinião de Dra. marta Passo, 
para a efetiva desospitalização é necessária 
a sintonia e efetiva comunicação entre os 
diversos setores envolvidos. É importante 
também a participação do médico assistente 
e de toda a equipe no processo de alta, 
desde o primeiro dia de internação. Dra. 
marta destacou ainda que o médico assis-
tente precisa conhecer as possibilidades 

e oleaginosas, além de consumir bastante 
água. Essas foram as principais dicas que a 
nutricionista da S.O.S. Vida, Alaíde Rêgo, 
deu para que se tenha uma vida mais saudável 
e que se previnam doenças na terceira idade.

A palestra “A Alimentação na maturidade” 
fez parte da 1ª feira de Saúde do idoso. O 
evento, gratuito, aconteceu na Universidade 
do Estado da Bahia (Uneb), no bairro do 
Cabula, em Salvador, e reuniu idosos, cuida-
dores, profissionais de saúde e comunidade 
em geral. Além disso, houve uma mobilização 
de 30 professores e 170 estudantes dos seis 
cursos de saúde da instituição.

A nutricionista Alaíde rêgo destacou que é 
preciso entender que o envelhecimento não é 
patológico. “Para isso é fundamental encarar 
a alimentação como um fator de prevenção de 

e indicações clínicas da desospitalização, 
utilizando os recursos da internação Domici-
liar quando necessário.  “Assim, ocorrerá a 
transição de cuidados com o mesmo padrão 
de segurança e qualidade”.

Segundo Dra. marta, nesse cenário a S.O.S. 
Vida se preparou nos últimos anos para obter o 
mais alto nível de organização de suas práticas, 
por isso foi buscar um selo de acreditação, 
concedido pela joint Comission international.

Para o diretor médico da S.O.S. Vida, Dr. josé 
Espiño, também presente ao evento, é importante 

doenças”, destaca. Durante a apresentação, 
Alaíde reforçou a necessidade do consumo 
de frutas e verduras, evitando a alimentação 
“bege” do dia a dia, com excesso de pães e 
biscoitos. “Para se ter uma boa digestão é 
preciso ‘colorir’ a mesa e evitar o consumo 
de líquido junto com as refeições”, salienta.

Através de palestras, oficinas e exibição de 
filmes, a 1ª feira de Saúde do idoso abordou 
ainda temas como saúde auditiva e bucal, 
hipertensão, diabetes e até informações sobre 
o uso correto de medicamentos, com a farma-
cêutica da S.O.S. Vida, jaqueline Carvalho. 
Além de Alaíde rêgo e jaqueline Carvalho, 
participou como voluntária da S.O.S. Vida a 
Dra. marta Passo, que falou sobre prevenção 
de quedas. A colaboradora rosane da Silva 
Porto deu apoio administrativo às atividades. 

a participação dos profissionais da empresa 
nesse tipo de discussão envolvendo a gestão 
do leito hospitalar. “A S.O.S. Vida vem trazer 
sua experiência nesse tema tão importante 
para o setor de saúde no Brasil”.

Participaram ainda do evento o presidente do 
hospital Português, luis Alberto de Castro, 
e o Dr. fábio Perterline, do hospital São 
Camilo (São Paulo), que fez uma palestra 
sobre o tema, além de representantes de 
operadoras de saúde e outras empresas 
de internação domiciliar.
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Fórum NordeSte DE GESTão DE SaúDE

Evitar excesso de açúcar e sal, cuidar do intes-
tino para melhorar a absorção de nutrientes, 
fazer uso das gorduras boas, como azeites 
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