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Esta é uma 
publicação da 

S.O.S. Vida

CARO LEITOR,

Esta edição tem como um dos des-
taques a conquista da segunda 
Reacreditação, por nossa matriz 
de Salvador, do selo da JCI (Joint 
Commission International). A ava-
liação aconteceu no mês de abril e 
foi feita por auditores externos, que 
analisaram a qualidade do serviço 
de Home Care que prestamos aos 
pacientes. Esse reconhecimento é 
importante não só para consolidar 
o nosso trabalho junto ao mercado 
de saúde, mas também para au-
mentar o engajamento dos colabo-
radores internos.
Outra notícia relevante é o desta-
que que a S.O.S. Vida obteve no Ín-
dice de Assistência à Qualidade da 
Sul América. Todos os anos a opera-
dora faz uma pesquisa nacional le-
vando em conta quatro dimensões: 
satisfação do cliente, operação, 
desfecho clínico e investimento e 
estrutura. A reportagem traz uma 
entrevista com a gerente de Assis-
tência Domiciliar, Junta e Serviços 
Médicos da Sul América, Viviane 
Mathias Araújo dos Santos, na qual 
ela detalha como funciona essa 
avaliação e a importância para o 
cliente final.
Apresentamos também à socieda-
de a médica especialista em on-
cologia Jurema Amado Alves, que 
assumiu este ano o Serviço Ambu-
latorial de Oncologia e Central de 
Infusão de Medicamentos Especiais 
(CIME) da S.O.S. Vida. Durante a en-
trevista a nova gestora conta o que 
pretende fazer para dinamizar ain-
da mais o serviço.
Boa leitura!
José Espiño
Médico e presidente da S.O.S. Vida

FAMÍLIA TEM PAPEL ATIVO  
NO TRATAMENTO DOMICILIAR
Todos devem estar familiarizados com a enfermidade 
e treinados nos procedimentos da rotina terapêutica

Editorial

www.sosvida.com.br
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oQuando uma criança ou ado-

lescente precisa de atenção 
domiciliar, a família tem um papel 
fundamental no tratamento. Todos 
devem estar familiarizados com a 
enfermidade, cientes de uma possí-
vel gravidade do quadro, treinados 
quanto aos procedimentos necessá-
rios na rotina terapêutica e ampara-
dos psicologicamente pela equipe 
de desospitalização. Quem afirma é 
o médico pediatra Renato Amorim 
dos Santos, que trabalha no Hospital 
Primavera, em Aracaju.

Segundo o médico, no momento da 
internação domiciliar, os familiares res-
ponsáveis saem da condição passiva 
de expectadores dos cuidados hos-
pitalares “para o polo ativo da con-
tinuidade do tratamento domiciliar”.

Ele faz parte da equipe de pediatras 
do hospital, junto com a médica 
Bruna França. A unidade possui dois 
leitos na enfermaria reservados para 
a pediatria. Na opinião do médico, 
de uma maneira geral, o serviço 
de Home Care para as crianças 
portadoras de patologias crônicas, 
estáveis clinicamente, que neces-
sitem de cuidados especializados 
de saúde, é um destino obrigatório. 
“Em um Estado carente de leitos de 
UTIP, a vacância gerada pela de-
sospitalização dos doentes crônicos 
proporciona uma preciosa rotativi-
dade aos leitos, contemplando uma 
maior quantidade de pacientes, 
salvando vidas”.

Em relação à área de pediatria 
em Aracaju, Renato Amorim afir-
ma que nos últimos 10 anos houve 
um grande progresso quantitativo 
e qualitativo. “A escala pediátrica 
aumentou de contingente em todo 
o Estado, inclusive nos Hospitais Re-
gionais, com raras exceções”.

Mas, segundo ele, ainda existem 
muitos degraus a subir rumo à ex-
celência de serviço. É preciso um 
maior número de leitos de UTI Pediá-
trica em todo o Estado; ampliação 
dos serviços de cirurgia pediátrica; 
maior oferta local de capacitação 
e educação continuada para a es-
pecialidade. “Atualmente, cerca de 
16 pediatras estão sendo formados 
anualmente no Estado, número que 
supre com folga a demanda”.

Renato Amorim fez parte da equipe 
pediátrica da S.O.S. Vida por cer-
ca de 3 anos. “A experiência com 
atenção domiciliar trouxe-me talvez 
a última e mais refinada experiência 
que faltava à minha carreira, onde 
convivi semanalmente com meus 
pacientes fora da zona de conforto 
do consultório. Atender o doente em 
seu domicílio traz ao profissional da 
saúde a máxima compreensão da 
dinâmica das nuances que envol-
vem o paciente e seus familiares”.

Para concluir, ele diz que “a expe-
riência multidisciplinar do Home 
Care é uma oportunidade única de 
exercermos a humildade, a empa-
tia, refinarmos nosso conhecimento 
científico e nossa paciência”.

Renato Amorim dos Santos
Médico Pediatra
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PROGRAMA DE 
QUALIDADE DA 

SUL AMÉRICA

As empresas da área de saúde 
que prestam serviços aos clien-

tes da operadora da Sul América 
são avaliadas anualmente por meio 
do IQAD (Índice de Qualidade de 
Assistência Domiciliar), que leva em 
conta quatro dimensões: satisfação 
do cliente, operação, desfecho clí-
nico e investimento e estrutura.

A S.O.S. Vida, empresa pioneira 
em Home Care na Bahia, sempre 
é bem avaliada. Um dos destaques 
da última edição, cujo resultado foi 
anunciado em março, em São Pau-
lo, foi o item satisfação do cliente.

Para a gerente da Unidade de Aten-
ção Domiciliar, Dra. Marta Passo, 
isso é fruto de muito trabalho da 
equipe de assistência, que segue os 
protocolos de qualidade e procura 
sempre deixar o paciente e a família 
satisfeitos. “O paciente é o centro 
do cuidado e a nossa equipe atua 
para que ele tenha sempre o melhor 
atendimento”, ressalta a médica.

A médica lembra que a empresa 
também faz uma pesquisa de satis-

Viviane Mathias Araújo dos Santos

A manutenção de atendimento 
em regime domiciliar traz 

benefícios clínicos, à medida 
em que reduz a possibilidade 

de infecção hospitalar

PARÂMETROS DE QUALIDADE NA  
AVALIAÇÃO DO HOME CARE
Quinze empresas de todo o país participaram  
do processo de análise por parte da Sul América

fação com todos os clientes dos di-
versos convênios de saúde da S.O.S. 
Vida, “porque a opinião de quem é 
cuidado é fundamental para o apri-
moramento da nossa assistência”.

ÍNDICE BALIZA 
CONTRATAÇÃO
Segundo Viviane Mathias Araújo 
dos Santos, gerente de Assistência 
Domiciliar, Junta e Serviços Médicos 
da Sul América, o Índice garante a 
qualidade do serviço prestado por 
meio do controle mensal dos indi-
cadores de cada prestador.

“Desta forma, temos um retrato de 
como estão sendo geridos, tan-
to do ponto de vista assistencial 
como também operacional, além 
da mensuração da satisfação dos 
nossos segurados”.

Ela destaca que o IQAD é um bali-
zador dos indicadores estabelecidos 
pela operadora e auxilia na ela-
boração dos requisitos necessários 
para a contratação do serviço de 
Home Care. “Além disso, anualmen-

te compilamos todos os indicadores 
e estabelecemos a colocação de 
cada um dos prestadores; assim, 
temos subsídios para aplicação da 
remuneração por performance nos 
reajustes contratuais”.

Outro aspecto importante é o item 
relacionado a investimento e estru-
tura. Uma vez por ano, a Sul Amé-
rica visita todas as empresas que 
participam da pesquisa no Brasil 
para avaliar esse quesito, um dos 
balizadores para a operadora.

No que diz respeito ao Home Care 
em si, Viviane acredita que essa 
modalidade de internamento é fun-
damental para que ocorra a desos-
pitalização dos casos em que há 
necessidade de dar continuidade 
ao tratamento em regime de menor 
complexidade. “A manutenção de 
atendimento em regime domiciliar 
traz benefícios clínicos, à medida 
em que reduz a possibilidade de 
infecção hospitalar, além da me-
lhora da qualidade de vida, uma 
vez que o paciente pode estar junto 
aos seus familiares”.

Gerente de Assistência Domiciliar da Sul América
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NUPEC COLABORADORES DA S.O.S. VIDA SÃO ESTIMULADOS 
A PRODUZIR PESQUISA CIENTÍFICA
Dados da assistência da empresa são transformados em trabalhos acadêmicos
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A S.O.S. Vida, pioneira em inter-
nação domiciliar na Bahia, 

sempre buscou inovar e melho-
rar o atendimento que presta ao 
seu público. Visando conhecer e 
analisar os procedimentos realiza-
dos pela equipe de assistência, a 
empresa criou o Nupec (Núcleo 
de Pesquisa e Ensino), que estimu-
la a pesquisa entre os colabora-
dores e os ajuda a divulgar esses 
dados para o público externo, em  
eventos científicos.

A assessora do Nupec, a enfermeira 
Gleide Regina Oliveira (profissional 
com Mestrado na área e que ensina 
em várias faculdades particulares) 
destaca que a S.O.S. Vida possui 
muitos dados da assistência que 
vêm sendo transformados em pes-
quisa científica. Ela cita como exem-
plos trabalhos relacionados a lesões 
de pele, cuidados com feridas, perfil 
de paciente, entre outros.

“A partir dessas pesquisas também é 
possível observar os erros e acertos e 
corrigir rumos. Quando teorizamos so-
bre determinado assunto e temos da-
dos estatísticos, podemos avaliar me-
lhor a assistência”, destaca a assessora.

Atualmente as pesquisas estão sen-
do feitas por médicos, enfermeiros, 
estagiários e trainees. “Queremos 
fomentar a produção desses traba-

lhos também entre os demais cola-
boradores, até porque a empresa 
estimula a prática da pesquisa e 
permite a conciliação desta com 
as demais funções”.

Nesse processo, o mercado de saú-
de é beneficiado com pesquisas so-
bre Home Care, produzidas a partir 
de situações reais da S.O.S. Vida.

FLUXO DE AVALIAÇÃO
O Nupec possui um fluxo de avalia-
ção de trabalhos, que podem ser 
internos ou de fora da empresa. Por 
exemplo, um aluno de uma facul-
dade pretende fazer uma pesquisa 
sobre Home Care, ele precisa sub-
meter o projeto a uma avaliação 
interna do setor que pretende atuar. 
O Nupec e o responsável da área 
avaliam a solicitação, que, caso 
seja liberada, é submetida ao Co-
mitê de Ética e Pesquisa. Só depois 
dessa aprovação o projeto é libe-
rado. Gleide lembra que para o 
colaborador interno o processo de 
avaliação é o mesmo.

As reuniões do Nupec são realizadas 
periodicamente. Uma das metas de 
2018 é programar uma oficina de 
metodologia científica.

“Toda instituição que fomenta a pro-
dução científica enriquece com os 

novos conhecimentos adquiridos”, 
pontua Gleide, reforçando que esse 
ganho também é do colaborador, 
que se transforma em pesquisador, e 
assim adquire novos conhecimentos.

O estagiário Victor Alves, 24 anos, 
estudante de enfermagem, é um 
dos colaboradores que faz pesquisa 
na empresa. Seu trabalho, intitulado 
“Perfil dos pacientes criticamente en-
fermos na Atenção Domiciliar”, está 
na fase inicial de coleta de dados. 
Victor conta que já fez dois outros 
trabalhos científicos na empresa, um 
apresentado na Jornada Nacional 
de Atenção Domiciliar e outro na Uni-
jorge. “Acho que a pesquisa é uma 
via que permite a construção do 
conhecimento”, destaca o jovem, 
que elogia a S.O.S. Vida por abrir 
espaço para esse tipo de iniciativa.

Os profissionais da S.O.S. Vida parti-
cipam, com frequência, de eventos 
científicos e acadêmicos. Um exem-
plo foi o Seminário “Enfermagem em 
Cuidados Paliativos”, promovido 
pelo Coren, no dia 12 de maio, no 
auditório do Centro Médico Alian-
ça, em Salvador. Uma equipe mul-
tidisciplinar da empresa também 
participou, este ano, de um dos mó-
dulos do curso de Pós-Graduação 
Lato Sensu na área de Cuidados 
Paliativos, no início de fevereiro, na 
Estação do Ser, em Salvador.

Assessora de Pesquisa e Ensino Científico-Nupec
Gleide Regina Oliveira
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REACREDITAÇÃO JCI PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE ELOGIAM 
A REACREDITAÇÃO DA S.O.S. VIDA
Selo de qualidade da JCI foi renovado pela segunda vez

rem, a buscarem e se familiarizarem 
com os padrões e as questões da 
qualidade e segurança”. 

Mas ela lembra que esse processo é 
contínuo. “A busca pela qualidade 
vai num crescente, ou seja, incorpo-
rando novos padrões e alcançando 
novos patamares”.

INSTITUIÇÃO DE 
EXCELÊNCIA
A Superintendente do Instituto 
Cárdio Pulmonar, Iolanda Peltier, 
também elogia a conquista. “A 
Reacreditação pela JCI corrobora, 
mais uma vez, que a S.O.S. Vida é 
uma instituição de excelência nos 
processos de qualidade assistencial, 
proporcionando um atendimento 
diferenciado no mercado de saúde 
da Bahia”.

“Os avaliadores que visitaram o 
S.O.S. Vida trouxeram boas 

referências sobre o que a instituição 
vem fazendo para a melhoria de 
qualidade e, fundamentalmente, 
de cuidados centrados no paciente. 
Esperamos que continue assim”. Este 
depoimento da Dra. Maria Manuela 
Alves dos Santos, Superintendente 
do Consórcio Brasileiro de Acredi-
tação (CBA), mostra a importância 
da segunda Reacreditação pela 
JCI (Joint Commission International), 
conquistada no mês de abril, pela 
empresa pioneira em Home Care 
na Bahia.
A Acreditação da JCI foi obtida 
pela S.O.S. Vida pela primeira vez 
em janeiro de 2012, sendo renovada 
em 2015 e agora outra vez em 2018. 
A JCI é uma entidade internacional 
independente, que avalia institui-
ções de saúde para determinar se 
atendem a um conjunto de requi-
sitos concebidos para melhorar a 
qualidade do atendimento, a se-
gurança do cuidado, os processos 
internos e a atividade profissional.

Maria Manuela acrescenta que a 
Reacreditação é muito importante, 
pois mostra o compromisso com a 
segurança do paciente. “Revela 
que a instituição está mais madura, 
com mais consciência do que é 
qualidade e do que é segurança. 
E, internamente, os seus profissionais 
estão mais habilitados a interpreta-

Iolanda Peltier acrescenta que uma 
instituição de saúde Acreditada é 
garantia de uma assistência com di-
reção única, “centrada no pacien-
te e sua família e atendendo aos 
padrões estabelecidos dentro das 
melhores práticas internacionais”.

O médico Álvaro Nonato de Souza, 
Diretor de Qualidade do Hospital 
Aliança, ressalta que o trabalho da 
S.O.S. Vida é amplamente conheci-
do e igualmente reconhecido, “so-
bretudo pela qualidade dos serviços 
e pelo pioneirismo”.

Segundo ele, o espaço de aprendi-
zado mútuo, construído e conquis-
tado junto aos grandes hospitais da 
Associação Nacional de Hospitais 
Privados (ANAHP), assim como a 
certificação (e recertificação) JCI, 
“são exemplos claros do compromis-
so da instituição com a qualidade 
e segurança de seus pacientes”. 

O presidente da S.O.S. Vida, o 
médico José Espiño, ressalta que 
essa segunda Reacreditação é 
importante para consolidar a ex-
celência da S.O.S. Vida junto ao 
mercado, contribuindo também 
internamente para engajar os co-
laboradores. “Temos buscado con-
tinuamente aperfeiçoar os nossos 
processos e a Reacreditação da 
JCI é uma prova de que estamos no  
caminho certo”.
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Dr. Álvaro Nonato de SouzaDra. Maria Manuela
Diretor de Qualidade do Hospital AliançaSuperintendente do CBA
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Dra. Jurema Amado Alves

“Temos a missão de 
construir um serviço 

de Oncologia Clínica 
tecnicamente impecável, 
humanizado e individual”

Foto: Adelmo Borges

Gerente da Unidade Ambulatorial

O envelhecimento crescente da 
população tem favorecido o 

aumento nas pesquisas voltadas 
para o combate ao câncer. Entre as 
novidades está a Imunoterapia, ao 
lado das drogas alvo moleculares, 
que atacam as células neoplásicas 
com precisão, causando menos 
desconforto e efeitos colaterais ao 
paciente. Este é um dos aspectos 
abordados na entrevista com a 
médica especialista em oncologia 
Dra. Jurema Amado Alves, que as-
sumiu este ano o Serviço Ambula-
torial de Oncologia e Central de 
Infusão de Medicamentos Especiais 
(CIME) da S.O.S. Vida. Acompanhe 
a seguir o que a nova gestora pre-
tende fazer para dinamizar ainda  
mais o serviço. 

QUAIS AS NOVIDADES  
NO TRATAMENTO CONTRA  
O CÂNCER?
A oncologia é permeada por co-
nhecimentos de inúmeras áreas e 
está mudando constantemente. 
Com o aumento da expectativa 
de vida da população, a ciência 
no mundo inteiro tem voltado seu 
olhar para essa especialidade. 

A imunoterapia é considerada 
hoje a revolução no combate 
sistêmico do câncer. É um trata-
mento medicamentoso, mas não 
exatamente quimioterápico, no 
sentido tradicional. Não são dro-
gas antineoplásicas, com os efei-
tos colaterais dos medicamentos 
convencionais. Elas, pelo contrário, 

ENTREVISTA TRATAMENTO ONCOLÓGICO SISTÊMICO EVOLUI, 
MINIMIZANDO DESCONFORTO DOS PACIENTES

“Esses medicamentos 
agem estimulando 
algumas moléculas 
que estão presentes 
nas células com o  
DNA modificado”

ge, esôfago, estômago e até de  
bexiga e pâncreas. 

O consumo excessivo de álcool 
também é um fator de risco, cau-
sando inclusive um aumento nos 
casos de câncer de mama entre as 
mulheres, que estão fazendo mais 
uso de bebida alcoólica. 

A obesidade também preocupa. 
Em todos os congressos que parti-
cipo esse tema tem sido recorrente. 
O sedentarismo, associado a uma 
alimentação inadequada, é um 
fator de alto risco para o desenvol-
vimento da doença. 

Não podemos deixar de falar tam-
bém sobre a exposição ao sol. A 
radiação em excesso pode causar 
câncer de pele. Entre eles o mais gra-
ve é o melanoma, o grande inimigo 
da humanidade, pois muitas vezes 
passa despercebido, como uma pin-
ta no corpo ou um sinal imperceptível.

Por fim, existem ainda os agen-
tes biológicos que podem causar 
a doença. Um exemplo é o HPV, 
vírus responsável pelo câncer do 
colo uterino, de laringe e do canal 
anal e do pênis, todos oriundos de 
relações sexuais sem preservativo.

estimulam o sistema imunológico do 
indivíduo a lutar contra as células  
do câncer. 

Existem também as drogas alvo 
moleculares, que atacam as cé-
lulas neoplásicas com precisão. 
Muitas delas, inclusive, são orais, 
o que é mais confortável para o 
paciente. Esses medicamentos 
agem estimulando algumas mo-
léculas que estão presentes nas 
células com o DNA modificado. 
Entre as vantagens estão a menor 
incidência de vômito, náusea e  
queda de cabelo.

Vale lembrar que a Biologia Celular 
e Molecular é que está na linha de 
frente desses avanços.

FORA A HEREDITARIEDADE, 
QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS 
FATORES DE RISCO PARA  
O DESENVOLVIMENTO  
DO CÂNCER?
O tabagismo é um dos principais. 
Ao contrário do que se pensava 
no passado, ele não é respon-
sável apenas pelo câncer de 
pulmão, mas também pelo de 
cabeça e pescoço, faringe, larin-
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Jurema Amado Alves

 Andrea Lantyer

Joyce Meyre
Médica

Farmacêutica

Enfermeira

QUAIS SÃO OS DIFERENCIAIS 
DA UNIDADE DE ONCOLOGIA 
DA S.O.S. VIDA?
A integralidade da assistência, 
associada ao acompanhamento 
ambulatorial, além da disponibili-
zação de atendimento pela Cen-
tral 24 horas, para monitoramento, 
apoio e orientações aos pacien-
tes são os grandes diferenciais do  
nosso serviço.

A empresa possui 13 anos de ex-
periência em Oncologia e o nosso 
principal desafio é conduzir o cres-
cimento do ambulatório, para que 
possamos nos tornar referência em 
Oncologia na Bahia, como já acon-
tece com o Home Care.

Consideramos a possibilidade de 
oferecer, em alguns casos, trata-
mento e serviço de Home Care, 
garantindo um maior conforto  
aos pacientes.

Temos ainda a missão de consolidar 

um serviço de Oncologia Clínica 
tecnicamente impecável, huma-
nizado e individual.

QUAL A EQUIPE QUE ATUA 
NA UNIDADE?
A equipe multidisciplinar é compos-
ta de oncologistas clínicos, reuma-
tologistas, hematologistas, psicólo-
gas, nutricionistas, fisioterapeutas, 
farmacêuticos e enfermeiros. 

QUAIS OS PROJETOS  
PARA 2018?
Estreitar a relação com a comuni-
dade, além de incrementar a ex-
pansão para o interior do estado. 
Vamos também estabelecer uma 
relação de confiança cada vez 
maior com o nosso cliente. Preten-
demos ainda alcançar o nível de 
consolidação já obtido pelo Home 
Care, que em 2018 conquistou a se-
gunda Reacreditação da JCI (Joint  
Commission International).

CONHEÇA MELHOR  
A PROFISSIONAL

Jurema Amado Alves é médi-
ca graduada pela Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), com 
residência Médica em Onco-
logia Clínica na Santa Casa de 
Misericórdia da Bahia. Foi di-
retora técnica da unidade de 
alta complexidade de Teixeira 
de Freitas. Médica do corpo 
clínico do Hospital Santa Lú-
cia, em Brasília-DF, onde teve 
a oportunidade de atuar sob 
coordenação da Drª Patrícia 
Schorm e assessoria técnica 
do Dr. Fernando Maluf.
É médica concursada da Se-
cretaria de Saúde do Estado 
da Bahia e atua como médica 
assistente do Centro Estadual 
de Oncologia da Bahia.

“A empresa possui  
13 anos de experiência 

em Oncologia e 
o nosso principal 

desafio é conduzir 
o crescimento do 

ambulatório”
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