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Esta é uma 
publicação da 

S.O.S. Vida

CARO LEITOR,

A reportagem de capa de nosso 

informativo trata de um assunto 

muito importante para a área de 

saúde, que é a Acreditação, um 

processo contínuo de melhoria dos 

procedimentos e métodos visando 

garantir qualidade e segurança 

para os usuários, além da equipe 

multifuncional. A reportagem ouviu 

alguns hospitais de Salvador e cita 

as mudanças promovidas após a 

Acreditação, além de destacar o 

pioneirismo da S.O.S. Vida, primeira 

empresa de Home Care da Bahia e 

a segunda do Brasil a obter o selo 

da JCI.

A publicação traz ainda uma 

entrevista com a médica 

infectologista da S.O.S. Vida, Dra. 

Áurea Paste, na qual ela aborda 

cuidados simples que devem ser 

tomados para evitar as infecções. 

Outra reportagem mostra que 

a S.O.S. Vida conquistou, pela 

sexta vez, o prêmio Benchmarking 

Saúde, com uma pontuação bem 

superior à segunda colocada (3.940 

contra 1.920). É mais uma prova do 

reconhecimento, pelo mercado, de 

nosso trabalho diferenciado e com 

foco na qualidade.

Boa leitura!

José Espiño

Médico e presidente da S.O.S. Vida

ATIVIDADES LÚDICAS MINIMIZAM 
EFEITO DO ALZHEIMER
Espaço Ativo de Aracaju leva idosos para 
assistir comédia nacional no cinema

Editorial

www.sosvida.com.br
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Pacientes com Alzheimer do Es-

paço Ativo, de Aracaju, tive-

ram uma experiência diferente e 

prazerosa no dia 21 de setembro, 

quando foram ao cinema, acom-

panhados de seus familiares, assistir 

a uma comédia nacional. De acor-

do com a médica geriatra Juliana 
Silva Santana Pereira, que trabalha 

no Espaço Ativo, o idoso que tem 

a doença vive o presente, mesmo 

não lembrando de todos os  fatos 

do passado e esse tipo de iniciativa 

é uma forma de garantir qualidade 

de vida e bem-estar. “Alguns pa-

cientes nunca tinham ido ao cine-

ma”, revela a médica, reforçando 

o papel da família no tratamento, 

que precisa levar os idosos para 

passeios, viagens e shows.

Como não existe remédio que cure 

o Alzheimer (o máximo que as dro-

gas fazem é retardar a velocidade 

de progressão da doença), essas 

atividades lúdicas são muito impor-

tantes para os pacientes. “Hoje, jun-

to com a medicação, fazemos um 

treino cognitivo para estimular a re-

generação dos neurônios, por meio 

de jogos, prática de artesanato e 

de música”, informa a médica, re-

forçando que esse trabalho é tanto 

individual quanto em grupo e que 

deve ser realizado por profissional ha-

bilitado em estimulação cognitiva.

A especialista faz uma analogia 

entre o cérebro e o músculo, que 

precisa de exercício para se de-

senvolver. “Se criamos novas redes 

neuronais por meio de estímulos, 

o cérebro compensa e minimiza o 

efeito do Alzheimer”, ressalta a mé-

dica, que participou recentemente 

de um congresso internacional so-

bre o assunto em Porto Alegre (RS).

A médica informa que é comum o 

Espaço Ativo receber idosos oriun-

dos de Home Care para realizar 

trabalhos de reabilitação, assim 

como os geriatras do Espaço Ativo 

indicarem pacientes hospitalizados 

para tratamento em casa. Dra. Ju-

liana defende a internação domi-

ciliar, segundo ela uma forma de 

o paciente estar perto da família, 

com segurança e uma assistência 

individualizada.  

No Espaço Ativo, além do atendi-

mento em geriatria, o paciente passa 

um turno ou o dia todo, pelo menos 

duas vezes por semana, cuidando 

não só do corpo, mas também da 

mente. O endereço é Rua Construtor 

João Alves, 497, bairro Salgado Filho, 

Aracaju. Telefone (79) 3022-2100.
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PRÊMIO 
BENCHMARKING

S.O.S. VIDA É A MELHOR EMPRESA  
DE HOME CARE DA BAHIA
Pontuação foi bem superior à segunda colocada (3.940 contra 1.920)

da JCI (Joint Commission Internatio-

nal), um dos mais importantes e res-

peitados institutos do mundo nessa 

área. Após ser a única do Norte e 

Nordeste e a segunda do Brasil no 

segmento a ser Reacreditada, em 

2005, a empresa já se prepara para 

nova auditoria em 2018.

A S.O.S. Vida comemora ainda 

ter sido selecionada para integrar 

o grupo de empresas afiliadas à 
Associação Nacional de Hospitais 

Privados (ANAHP), que só aceita 

instituições Acreditadas.

COMO FUNCIONA  
O PRÊMIO
A eleição é feita por voto direto de 

empresários, executivos e integran-

tes do setor de saúde suplementar 

da Bahia. Vence quem é mais ino-

vador e competente em práticas de 

gestão e qualidade. Os critérios de 

Pela sexta vez a S.O.S. Vida, pio-

neira em Home Care na Bahia, 

conquistou o Prêmio Benchmarking 

Saúde de melhor empresa do setor 

no estado. A festa aconteceu dia 26 

de outubro, no Solar Cunha Guedes, 

no bairro da Vitória, em Salvador, 

e reuniu as principais empresas da 

área da saúde.

Foram receber o prêmio o presi-

dente, o médico José Espiño; o di-

retor executivo, Edmundo Ribeiro; 

a gerente da Unidade de Aten-

ção Domiciliar, Dra. Marta Passo; o 

assessor de Planejamento e Con-

trole, Bruno Espino; a gerente de 

Relacionamento com o Mercado,  

Efigênia Santos; a Coordenadora 
Médica da Atenção Domiciliar, Dra. 

Ana Rosa Humia; a Coordenadora 

da Unidade Ambulatorial de On-

cologia, Dra. Jurema Amado; e a 

Assessora de Comunicação e Mar-

keting, Katlin Souza.

Segundo o diretor Edmundo Ribeiro 

o reconhecimento do mercado é 

uma variável importante para mo-

tivar ainda mais os colaboradores, 

que, no dia seguinte, já estão mobi-

lizados para atender melhor ainda 

os pacientes.

No ano em que festeja três décadas 

de serviços prestados, a S.O.S. Vida 

tem muitos motivos para comemo-

rar esse reconhecimento. A come-

çar pelo resultado, uma pontuação 

bem superior à segunda colocada 

(3.940 contra 1.920). Outra conquista 

da empresa é o selo de Acreditação 

avaliação incluem inovação, credi-

bilidade, relação com o mercado, 

práticas de assistência e segurança 

médica, novos investimentos e visi-

bilidade na área.

Segundo explica Reinaldo Braga, 

idealizador do prêmio, a intenção 

é que as empresas da área de saú-

de da Bahia compartilhem as boas 

práticas de gestão e governança. 

Ele informa que todas as empresas, 

de todas as categorias, votam. 

“O prêmio dá maior visibilidade às 

empresas, além de servir como ins-

trumento de Marketing para o mer-

cado e uma referência para os clien-

tes”, destaca Reinaldo, lembrando 

ainda que durante a cerimônia os 

empresários têm oportunidade de 

fazer networking, aumentando 

assim seus contatos. “É o evento 

mais importante da região Nordeste 

no segmento de saúde”, garante.
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SELO DE 
QUALIDADE

ACREDITAÇÃO GARANTE PROCESSOS 
CLÍNICOS ORGANIZADOS E MONITORADOS
Paciente é o grande beneficiado desse movimento 
empreendido pelas instituições de saúde na Bahia

A busca pela qualidade tem 

sido uma constante do setor 

de saúde no Brasil, com as institui-

ções aperfeiçoando seus processos 

e procedimentos por meio de mé-

todos atestados e garantidos por 

institutos nacionais e internacionais, 

como a ONA (Organização Nacio-

nal de Acreditação) e a JCI (Joint 

Commission International). Esse pro-

cesso não é novo, tendo se iniciado 

no início dos anos 2000 (a ONA foi 

criada em 1999), mas foi ganhando 

adesão ao longo dos últimos anos e 

hoje todo grande hospital no Brasil 

possui algum tipo de certificação de 
qualidade. Na Bahia, as instituições 

também já perceberam isso e atual-

mente oito hospitais em Salvador 

possuem certificação (veja quadro).

Quem ganha com esse movimento 

pela qualidade é o usuário do ser-

viço de saúde na Bahia, que tem à 

disposição empresas com processos 

clínicos organizados e monitorados, 

exigências da Acreditação.

No segmento de Home Care, a 

S.O.S. Vida, pioneira em atenção 

domiciliar na Bahia, foi também a 

segunda do Brasil a obter a Acredi-

tação da JCI, em 2012. Três anos de-

pois foi reacreditada e já se prepara 

para a segunda reacreditação, em 

2018. Cinco anos depois de obter o 

selo, a empresa continua sendo a 

única do setor Acreditada pela JCI 

no Norte e Nordeste. No Brasil, além 

da S.O.S. Vida, apenas outras duas 

empresas desse segmento possuem 

o cobiçado selo.

Conforme explica Fernanda Gama, 

coordenadora da Qualidade da 

S.O.S. Vida, a JCI é a única entre 

as instituições acreditadoras que 

possui um manual próprio para 

Home Care. “O método JCI ava-

lia a qualidade e segurança na 

esfera global, desde os processos 

clínicos aos não clínicos, com o mes-

mo grau de exigência. Isso é um 

diferencial, pois o nosso foco é na  

gestão empresarial.”

Sobre a reacreditação, ela destaca 

que ao longo dos últimos anos a S.O.S. 

Vida foi amadurecendo a cultura da 

qualidade e hoje ela já está bem pre-

sente entre os colaboradores. “Hoje 

conseguimos interferir nos processos 

com maior precisão, dimensionan-

do os impactos das mudanças”, 

ressalta Fernanda, acrescentando 

que o objetivo final de todo esse 
processo de Acreditação é garan-

tir a segurança do paciente, equi-

pe assistencial e clientes em geral.

A S.O.S. Vida também é afiliada da 
ANAHP (Associação Nacional dos 

Hospitais Privados). Para se tornar 

um membro da Associação, o hospi-

tal/empresa de Home Care precisa 

cumprir alguns requisitos, sendo um 

deles a Acreditação de Excelência.

HOSPITAIS 
CERTIFICADOS  
PELA ONA

• Hospital Aliança
• Hospital da Bahia
• Hospital Jorge Valente
• Hospital Português
• Hospital Santa Izabel
• Hospital Santo Amaro
• Hospital São Rafael
• Hospital do Subúrbio

HOSPITAL 
CERTIFICADO 
PELA JCI

• Hospital Cárdio Pulmonar

Fernanda Gama

“O objetivo final é 
garantir a segurança 

do paciente, da equipe 
assistencial e dos 
clientes em geral”
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NOVA CULTURA

O Hospital São Rafael é um dos 

Acreditados na Bahia. Segundo 

explica a gerente de Qualidade e 

Segurança Jacqueline Canuto, o 

processo começou em 2008, quan-

do a direção optou por implantar 

um modelo formal de Gestão pela 

Qualidade e Segurança do Pacien-

te. “Os processos internos muda-

ram e os colaboradores passaram 

a incorporar uma nova cultura”, 

destaca ela, acrescentando que 

dois anos depois a instituição foi 

certificada no nível 2 pela ONA. 

Depois dessa primeira certificação, 
Jacqueline conta que a empresa 

continuou aprimorando seus proces-

sos, tendo sido recertificada no nível 
3, sucessivamente, em 2012 e 2015. 

Entre as principais mudanças ocor-

ridas na instituição após a Acre-

ditação, Jacqueline destaca o 

desenvolvimento de uma cultura 

de segurança na instituição, en-

volvendo paciente, colaborador 

e ambiente. “Houve também uma 

revisão dos processos e diminuição 

de retrabalho, além da estrutura-

ção do gerenciamento de riscos”, 

destaca a gestora, acrescentando 

que as lideranças passaram tam-

bém a fazer a gestão dos resultados 

dos processos e a visão sistêmica 

do hospital foi fortalecida entre  

os colaboradores.

INTEGRAÇÃO  
DAS EQUIPES 
No Hospital Português, de acordo 

com a Assessora de Qualidade Mile-

na Torres, desde que a Acreditação 

foi iniciada muita coisa mudou. “O 

HP passou a promover o engaja-

mento sistemático e progressivo 

dos seus profissionais da assistên-

cia e áreas administrativas, geran-

do maior integração das equipes 

multidisciplinares”, destaca Milena, 

acrescentando que por trás de to-

das as transformações estava um 

mesmo objetivo: colocar o paciente 

no centro do cuidado. 

Milena cita como exemplos de mu-

dança os diversos protocolos de 

segurança do paciente instituídos 

nas rotinas de cuidado, bem como 

a gestão por indicadores, na qual 

cada equipe analisa seus dados e 

busca as oportunidades de apri-

moramento.

Essa evolução nos padrões de as-

sistência, qualidade e segurança, 

de acordo com o superintendente 

médico do HP, Dr. Vicente Araú-

jo, se deve à meta de aprimora-

mento contínuo das metodologias 

institucionais de trabalho. Como 

expressão maior de êxito dessa 

atuação conjunta, o gestor desta-

ca a conquista do certificado da 

Jacqueline Canuto

Dr. Vicente Araújo e Milena Torres

Acreditação Internacional Qmen-

tum, concedido, em junho deste 

ano, por uma entidade canadense 

reconhecida internacionalmente.

ÚNICO CERTIFICADO 
PELA JCI

O Hospital Cardio Pulmonar é o úni-

co da Bahia certificado pela JCI. 
Segundo a gerente de Qualidade 

e Segurança Janaína Regis, a es-

colha da JCI ocorreu ao final de 
2011, quando foram revisados a 

missão, a visão e os valores, bem 

como o planejamento estratégico, 

que considerava o projeto de am-

pliação da instituição de 50 para 

200 leitos e um crescimento susten-

tado por uma metodologia de ex-

celência. A instituição encontrou 

na JCI o caminho para concretizar  

esse desafio.

A gerente ressalta que o hospital 

já possuía uma cultura de qualida-

de e segurança, mas percebeu na 

Acreditação da JCI uma oportuni-

dade para consolidar a visão sistê-

mica e aperfeiçoar ainda mais os 

processos assistenciais. “Houve um 

grande engajamento dos nossos in-

tegrantes, que abraçaram a causa 

e isso fez com que a metodologia 

se disseminasse”, diz Janaína, lem-

brando que uma das mudanças im-

portantes após a Acreditação foi o 

aperfeiçoamento de políticas, pro-

tocolos e ações para a segurança  

do paciente.

O uso de indicadores de qualidade 

e desempenho em todas as áreas 

foi outra conquista após a certi-

ficação da JCI, obtida em junho 
deste ano. “A Acreditação é só o 

início de um processo de qualida-

de, que se desdobrará em outros”,  

destaca Janaína. 

Janaína Regis
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Formada pela Universidade Fede-

ral do Espírito Santo, a médica 

infectologista Áurea Paste mora em 

Salvador há 22 anos e coordena 

as ações de controle de infecção 

na da S.O.S. Vida há 10 anos. Na 

entrevista a seguir ela conta como 

medidas simples, como a higiene 

das mãos, podem evitar a dissemi-

nação de bactérias. Com Mestrado 

pela Escola Paulista de Medicina 

(UNIFESP), Áurea Paste também 

ensina a disciplina de doenças in-

fecciosas na UFBA, é supervisora 

da Residência de Infectologia do 

Hospital das Clínicas e preceptora 

da Residência de Infectologia do 

Hospital Couto Maia.

EXISTE ALGUMA DROGA 
NOVA PARA COMBATER AS 
TEMIDAS SUPER BACTÉRIAS?

A área de infectologia é muito di-

nâmica porque lidamos como seres 

vivos, que são os micro-organismos. 

Eles lutam para sobreviver, estão 

em constante mutação e cada 

vez mais resistentes. Ficamos vários 

anos sem novos antibióticos. Pelo 

menos dez anos é o tempo médio 

que demora uma molécula nova 

para estar disponível, entre a sua 

concepção e a prescrição médica, 

devido às exigências dos órgãos de 

controle. Vale lembrar que no mo-

mento em se começa a prescrever 

um antibiótico, a bactéria já vai 

começar a desenvolver mecanis-

mos de resistência. Isso acontece 

desde o surgimento da penicilina, 

no século passado. Um ano depois 

já existia o Staphylococcus aureus, 

resistente à droga.

A FACILIDADE DE VIAJAR 
PARA OUTROS PAÍSES 
TEM FAVORECIDO A 
DISSEMINAÇÃO DESSES 
MICRO-ORGANISMOS? 

Com certeza. Veja o caso da proli-

feração dos vírus da Zika e Chikun-

gunya. Eles eram pouco conhecidos 

até bem pouco tempo, comuns 

apenas na África e na Oceania, 

e hoje exigem todo o cuidado das 

autoridades sanitárias.  A epidemia 

que houve no Brasil foi por conta 

da globalização. Uma curiosidade 

é que hoje existe o turismo médico, 

muito comum na Europa, Índia e 

China. São pessoas que saem para 

fazer uma cirurgia em outro país e 

podem se contaminar por bactérias 

resistentes. 

COMO É O CONTROLE DE 
INFECÇÃO EM HOME CARE?

O Home Care, como qualquer ser-

viço de saúde, precisa ter controle 

de infecção. Hoje em dia não se 

ENTREVISTA “ANTIBIÓTICOS EM EXCESSO PODEM 
CAUSAR EFEITOS COLATERAIS”

Dra. Áurea Paste

“O Home Care 
vem crescendo, 

consolidando uma 
tendência, que é 

a desospitalização 
precoce”

“Com muita 
frequência, as coisas 
mais simples são as 

mais eficazes”
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fala mais controle de infecção hos-

pitalar. Isso porque a assistência à 

saúde se dá em vários cenários dife-

rentes. E o Home Care é um desses 

serviços que vêm crescendo, con-

solidando uma tendência, que é a 

desospitalização precoce. Portanto, 

todo serviço de internação domici-

liar precisa ter um controlador de 

infecção que estabeleça normas, 

rotinas e procedimentos para que 

a ocorrência seja a menor possível. 

Temos trabalhado na S.O.S. Vida 

não com o objetivo de zerar todos 

os casos de infecção, pois isso é 

quase impossível, mas em alguns 

casos conseguimos 100% de êxito, 

como por exemplo a infecção re-

lacionada ao acesso central. Já te-

mos mais de dois anos sem registro. 

COMO CONSEGUIRAM ESSE 
RESULTADO?

Diminuímos a quantidade de acesso 

central e passamos a usar mais anti-

bióticos via oral. Além disso, quando 

é preciso usar o acesso central, o 

protocolo é mais cuidadoso e rígido. 

Outras infecções são muito difíceis, 

como a respiratória, que é a mais 

frequente no Home Care, seguida 

da urinária. Elas têm muitos fatores 

que contribuem para a sua ocorrên-

cia. Por exemplo, um paciente que 

fica numa posição inadequada na 
cama, se alimenta deitado e não 

deglute corretamente o alimento, o 

risco de broncoaspiração é grande 

e pode causar uma pneumonia. 

MAS DESDE QUE COMEÇOU 
ESSE TRABALHO O NÚMERO 
DE INFECÇÕES FOI 
REDUZIDO?

Sim, de uma maneira geral, esta-

mos conseguindo manter um nível 

endêmico para a nossa população 

assistida, a maioria com doenças 

crônicas, com risco elevado dessa 

complicação. Todos os pacientes 

são tratados dentro dos mais rígidos 

critérios de qualidade e consegui-

mos manter uma média entre 10% e 

15%. A taxa já chegou a ser de 25%, 

ou seja, conseguimos avançar bas-

tante, mas é muito difícil controlar 

todos os fatores que levam a uma 

infecção. 

QUAIS AS MEDIDAS PARA 
PREVENIR INFECÇÃO NO 
HOME CARE?

As medidas são simples. Inclusive 

fizemos um treinamento recente na 
S.O.S. Vida com a equipe multipro-

fissional. Todos têm que saber o que 
é infecção e os meios de evitá-la. 

Uma higiene adequada das mãos 

é a principal medida. No caso de 

infecção respiratória, além da higie-

ne das mãos, a posição do leito do 

paciente também é importante. Ele 

precisa estar sempre com a cabe-

ceira elevada para que após a ali-

mentação, o alimento não retorne e 

afete o pulmão. Outra medida sim-

ples: a mudança de posição no leito 

para que a secreção no pulmão 

mobilize e ele consiga expectorar. A 

fisioterapia também é fundamental, 
assim como o cuidado no momento 

de aspirar um paciente que tenha 

traqueostomia. 

“Uma higiene 
adequada das  

mãos é a principal 
medida pera evitar 

infecção”

E OS CUIDADOS PARA 
EVITAR A INFECÇÃO 
URINÁRIA?

As medidas são semelhantes. Fa-

zer a mudança de decúbito para 

facilitar a saída da urina, hidratar 

bem o paciente e apertar o pé da 

barriga, chamada manobra de 

Credê, para ajudar a expelir a uri-

na. Muitos de nossos pacientes são 

idosos, a bexiga não contrai ade-

quadamente. Esse resíduo de urina 

é que favorece a proliferação de 

bactérias. Além disso, cuidar com 

atenção da higiene para que pa-

ciente não fique urinado e nem 
defecado muito tempo também 

ajuda no controle das bactérias.

Outro detalhe importante são as 

vacinas. Todo mundo precisa delas 

e o paciente acamado mais ainda. 

Por exemplo, a vacina de gripe. 

Uma das grandes complicações 

de quem é idoso após uma gripe é 

desenvolver uma pneumonia. Cos-

tumo dizer que o menos é mais. Com 

muita frequência as coisas mais sim-

ples são as mais eficazes. 

O USO DE ANTIBIÓTICO É 
IMPRESCINDÍVEL EM TODAS 
AS INFECÇÕES?

O uso criterioso de medicamentos é 

muito importante. Se for uma infec-

ção viral, se for colonização bacte-

riana não é necessário usar antibióti-

cos. Por isso, em Home Care é muito 

importante fazer o diagnóstico cor-

reto das infecções. Isso porque se 

o paciente usa antibiótico demais, 

as bactérias boas do organismo são 

mortas e as mais agressivas é que 

sobrevivem. E são essas que podem 

causar infecções difíceis de tratar. 

Além disso, esses antimicrobianos, se 

usados em excesso, podem causar 

efeitos colaterais graves como a 

colite pseudomembranosa que se 

apresenta como diarreia de difícil 

controle. De modo geral, antimi-

crobiano deve ser medicação de 

uso restrito, controlado, bem pres-

crito e usado de modo correto, 

pois além de ter ação em quem 

usa, tem ação no ambiente e nas  

pessoas próximas.

7 In
fo

rm
e

 S
.O

.S
 V

id
a

  |
  A

n
o

 1
2 

|
 N

º 
36

  |
  S

e
t.

O
u

t.
N

o
v.

 |
 2

01
7



Obrigado doutor(a),
pela confiança e parceria.
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