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S.O.S. Vida conquista 
Certificado Internacional 
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o Certificação internacional confirma qualidade do serviço da S.O.S Vida
Empresa é a segunda do Brasil a obter o reconhecimento na área de home care e a primeira do Norte/Nordeste

O ano em que a S.o.S. Vida completa 25 anos coin-
cide com a importante conquista da certificação 

de padrão internacional emitida pela JCI (Joint Com-
mission International). o certificado de Acreditação 
da JCI atesta a excelência nos processos de qualidade 
assistencial das instituições de saúde.

Para o diretor geral da S.o.S. Vida, Dr. José Espiño, 
a certificação incorpora melhorias significativas nos 
processos, na cultura e no modelo organizacional, 
por meio da gestão de conhecimento, contando com 
a participação de todos da empresa. o objetivo, ainda 
conforme as palavras do diretor, é obter maior segurança 
e qualidade na assistência aos pacientes.

“Na prática a Acreditação melhora, inclusive, a qua-
lidade de vida e de trabalho das equipes multidisci-
plinares, validando as boas práticas e os controles 
internos da organização”, afirma José Espiño. Para 
o diretor, trata-se de um passo importante para 
empresa, mas a busca pela excelência não termina 
com a acreditação. “Esse processo é contínuo e será 
reavaliado a cada três anos”.

São cerca de 500 profissionais, diretos e indiretos, que 
fazem parte dessa trajetória exitosa.  Para o diretor exe-
cutivo da S.o.S. Vida, Edmundo Ribeiro, a conquista é 
um divisor de águas para a empresa. “Trata-se de uma 
conquista coletiva, de fato. o trabalho em busca da 
qualidade foi além dos muros da S.o.S. Vida. Envolveu 
a todos, colaboradores, terceirizados, fornecedores e 
pacientes”, afirma. Edmundo destaca que essa busca por 
excelência está no DNA da empresa. “Já tínhamos essa 
vocação e sabíamos que esse seria o melhor caminho”, diz.

Ele ressalta ainda a importância da certificação como um 
forte diferencial no mercado. “Somente uma empresa 
do setor no Brasil obteve a Acreditação. Isso mostra 
como o processo não é fácil. Esperamos poder servir 
de modelo para outras empresas, afinal, comprovamos 
que é possível, sim, investir em qualidade e obter bons 
resultados para todos”, concluiu.

TRabalho dE EquipE E 
iNvestimeNto em iNovAção

o processo para a obtenção da Acreditação durou cerca de três anos. A certi-

ficação por parte da JCI indica que a S.o.S. Vida atende  normas de qualidade 

com excelência reconhecidas internacionalmente na área de home care.

o processo iniciou-se em 2008. Foram três anos de investimento em inovação, 

planejamento, treinamento e, acima de tudo, trabalho em equipe. Houve uma 

grande mobilização interna para que os colaboradores fossem motivados a 

abraçar a causa. o resultado foi a contribuição efetiva de todos para se adequar 

aos 950 itens avaliados, que incluem desde processos de gestão interna até o 

atendimento ao paciente. 

Fernanda Gama, coordenadora de Qualidade da S.o.S. Vida, explica que a 

empresa certificadora, a JCI, possui um manual dividido em 12 capítulos. Esse 

documento direciona ações que garantem uma assistência mais segura para o 

paciente e implicam em menos riscos para os profissionais, além de contribuir 

para otimizar os processos internos da empresa.

Para Fernanda, o envolvimento dos colaboradores foi um belo exemplo de trabalho 

em equipe. “Foram formados 12 grupos de trabalho. Cada um ficou responsável 

Fernanda Gama, coordenadora de Qualidade da 
S.o.S. Vida, Edmundo Ribeiro, Diretor Executivo, 

Dr. José Espiño, Diretor Geral e Isabella Nápoli, 
gerente Técnico-operacional da Atenção Domiciliar
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por um capítulo do manual. Eles interpretaram as especifica-

ções, sugeriram e implementaram melhorias nos processos”.

o Comitê de Qualidade da S.o.S. Vida, formado pelos líderes 

das áreas da empresa, realizou reuniões semanais, tendo como 

pauta o  processo de Acreditação. os gestores repassavam as 

discussões para os membros de suas equipes. Dessa forma, 

cada liderança teve a oportunidade de contribuir, individu-

almente, para se atingir um objetivo coletivo.

“Acho que todos saíram vitoriosos. A importância dessa con-

quista é a possibilidade de implantar uma cultura de qualidade 

na empresa, garantindo ao paciente uma assistência mais 

segura, otimizando os processos, reduzindo custos e controle 

de riscos”, concluiu Fernanda. 

Para Isabella Nápoli, gerente técnico-operacional da Atenção 

Domiciliar da S.o.S. Vida, a conquista representa um sonho da 

empresa. “Ao adquirir essa certificação, estamos atendendo 

normas de padrão internacional. Adequar os nossos processos 

a essas normas foi uma enorme contribuição para aprimorar 

a nossa gestão”, disse.

Isabella afirma que o envolvimento de todos os colaboradores 

foi fundamental para o resultado. “Cada um contribuiu dentro 

de sua individualidade para o coletivo. Houve comprometi-

mento, superação de dificuldades, cada um dentro de sua 

atividade, em um ambiente de respeito mútuo”. 

A busca pela Acreditação é uma forma, também, de atualizar 

os profissionais para uma atuação ainda mais qualificada. “A 

S.o.S. Vida investe em capacitação e treinamento, sempre com 

foco na excelência de seus serviços. As necessidades de cada 

colaborador são identificadas nesse processo e isso ajuda a 

tornar o aprendizado ainda mais completo”, declarou Isabella.

o diretor-executivo da S.o.S. Vida, Edmundo Ribeiro, chamou a 

atenção para o dever fundamental dos serviços na área de saúde. 

“Quem atua na saúde deve buscar, constantemente, a qualidade. 

Essa conquista mostra que é possível alcançar a excelência nos 

nossos serviços, através do aprimoramento de processos que, 

no final, beneficiam sempre o paciente”, pontuou o diretor.

Para alcançar a excelência, desde os primeiros passos do pro-

cesso de Acreditação, a S.o.S. Vida sempre fez investimentos 

naquilo que considera o maior valor da empresa: o capital 

humano. Para Edmundo Ribeiro, a Acreditação da JCI foi a 

concretização de um sonho. “Dizem que o empresário não 

pode sonhar, e sim traçar metas. Eu discordo dessa afirmação. 

Acho que o empresário deve sonhar, mas trabalhar para que 

esse sonho se torne realidade”.

3iNFoRme s.o.s Vida
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S Colaboradores destacam importância 
da certificação

Participação efetiva de toda a equipe foi decisiva para a conquista

Toda essa excelência nos serviços passa pela 
mão de profissionais como a fisioterapeuta 
Thyana Souza. Para ela, a padronização 
dos processos através da certificação, leva, 
consequentemente, a uma melhor qualidade 
dos serviços.

Thyana Souza: “os riscos diminuem, tanto para o 
paciente, quanto para o profissional”

Para Cátia Couto, técnica em enfermagem, a 
conquista é valiosa e mostra a preocupação da 
empresa com um serviço de excelência.

Cátia Couto: “Sempre percebi a 
preocupação da S.o.S. Vida com a busca 

por um atendimento de qualidade”

A médica visitadora, Dra. Ana Rosa, destaca 
que o processo de Acreditação foi um passo 
importante para a empresa e para o cresci-
mento individual de cada um. “o profissional 
que participa de um processo como esse 
adquire um grande conhecimento”.

Dra. ana RoSa: “não se trata apenas do certificado em 
si, mas sim essa cultura de buscar, incessantemente, a 
qualidade dos serviços” 

Beatriz Espiño, assistente administrativo, 
ressalta que, com a certificação, a empresa 
ganha mais um importante reconhecimento 
no mercado e os colaboradores, por sua vez, 

aprimoram seus conhecimentos. “Faz parte da 
cultura da S.o.S. Vida esse processo de aprimoramento no 
seu atendimento”, reforça. 

Beatriz espiño: “independente do selo, o 
gerenciamento dos processos administrativos ganham 
muito com a metodologia da acreditação”

Félix Alves é supervisor de Infraestrutura da 
S.o.S. Vida e está na empresa desde 1990. 

Para ele existe um ganho profissional em todo 
esse processo de Acreditação. “Cada vez que 
buscamos aprimorar a qualidade, adquirimos novos 
conhecimentos. É uma possibilidade muito boa de aprender 
e se tornar um profissional ainda mais qualificado”, disse. No 
entanto, o supervisor reforça quem é o grande beneficiado: 
“Sem dúvida, é o paciente, que tem a garantia da segurança 
do serviço”, complementa.

Félix alves: “Foi um trabalho árduo, mas valeu  
a pena, pois todos saímos ganhando”

A farmacêutica Jemima Rios diz que, além da 
satisfação, participar do processo de Acreditação 
foi um grande desafio. Jemima diz que a empresa 
sempre teve uma política de eficiência muito 

clara. “Essas adequações fazem com que o pro-
cesso se torne, além de mais eficiente, mais eficaz”, declara. 

Jemima rios: “Todos mostraram comprometimento  
em prol de um objetivo comum” 

A enfermeira visitadora em pediatria, Samanta 
Machado, chama a atenção para a importância 
profissional da Acreditação. “Todo o processo 
foi fundamental para o meu crescimento profis-

sional. Trabalhar em uma empresa que cuida da 
qualidade de seus serviços, nos deixa mais seguros”, pontua.

Graças aos treinamentos e capacitações realizadas, os profissio-
nais tiveram a oportunidade de se atualizar em suas respectivas 
áreas. Ela comenta ainda que vários procedimentos foram 
aprimorados, a exemplo do controle de material médico e 
farmacêutico no domicílio do paciente.

SamanTa machaDo: “a certificação traz segurança 
para o paciente também, pois ele terá à disposição 
profissionais capacitados e atualizados”

os beNeFícios dA 
acREdiTação

A Pronep, empresa que atua na 
Região Sudeste foi a primeira a ser 
Acreditada do Brasil no segmento de 
home care, obteve a certificação em 
2007. Para a gerente de Qualidade da 
Pronep, Márcia Braz, o certificado é 
um desafio que, ao ser vencido, traz 
benefícios para todos. “Independente 
do selo, o processo de atendimento 
ganha muito com a metodologia da 

Acreditação, através dos seus padrões 
de exigências, da sua sistemática de 
monitoramento dos resultados e da 
disciplina de trabalho que passa a ser 
imposta”, afirmou.

Visão do paciente

o principal beneficiado dessa conquista 
é o paciente. Portanto, ninguém melhor 
do que ele para comprovar a excelên-
cia do atendimento da S.o.S. Vida. A 
residência da paciente Nélia Pimenta 
foi uma das visitadas pelos auditores da 

JCI durante o processo para a obtenção 
da Acreditação.  João Francisco, que é 
casado com Nélia, não poupa elogios à 
atuação da S.o.S. Vida. “Não temos do 
que reclamar. A equipe de profissionais é 
muito bem selecionada, desde médicos, 
nutricionistas até farmacêuticos”, afirma. 
A organização da empresa também foi 
ressaltada por João. “Pude visitar a sede 
da empresa, em Salvador, e vi como a 
estrutura é organizada”, destaca.
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