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Fisioterapia ajuda paciente com paralisia
pós-operatória a recuperar movimentos

II Jornada de Atenção Domiciliar vai
ter especilistas de renome nacional
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CARO LEITOR,

PRIMEIRO LUGAR

A S.O.S. Vida mais uma vez mostra o cuidado 
que tem com a segurança de seus pacientes 
e com a qualidade dos processos e serviços 
que oferece. A empresa conquistou, em 
abril, a manutenção do selo JCI (Joint 
Commission International), tornando-se a 
única do Norte e Nordeste e a segunda do 
Brasil no segmento a ser Reacreditada. O 
resultado desse esforço, que envolveu todos 

os colaboradores, é tema de reportagem 

neste informativo.

Outra matéria traz um exemplo de 

determinação e força de um paciente que 

passou por uma cirurgia no cérebro e 

conseguiu, com a ajuda de uma equipe 

multidisciplinar da S.O.S. Vida, recuperar 

a fala e os movimentos.  

A II Jornada Nacional de Atenção Domiciliar 
(JONAD), que iremos promover nos dias 
30 e 31 de julho, também está presente 
nesta edição, com uma entrevista exclusiva 
feita com a médica Christina Ribeiro, 
gerente do Serviço de Home Care do 
Hospital Albert Einstein, que será uma das  
palestrantes do evento. 

Boa leitura! 

Esta é uma publicação da S.O.S. Vida
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Editorial

Programa de Qualidade da 
SulAmérica elege a S.O.S. 
Vida como a melhor do país
O Programa de Assistência à Qualidade da SulAmérica conferiu à S.O.S. Vida o primeiro lugar 
nacional, entre o grupo de prestadores avaliados em 2014. O programa da operadora leva em 
conta a qualidade dos serviços a partir de quatro dimensões: satisfação do cliente, operação, 
desfecho clínico e investimento e estrutura. Em 2013 a S.O.S. Vida já havia conquistado o 
primeiro lugar na mesma avaliação. 

Para Isabella Teixeira Napoli, gerente técnico-operacional da S.O.S. Vida, essa avaliação é muito 
positiva porque a operadora consegue entender melhor o segmento. “Muitas melhorias surgem 
a partir desses indicadores e quem sai beneficiado é o usuário do serviço”, diz Isabella. 

Outro aspecto destacado pela gerente é a oportunidade que as empresas têm de avaliar 
seus procedimentos. Todo semestre a SulAmérica  reúne em São Paulo suas credenciadas e 
comunica os resultados individualmente. “Esse processo implantado pela operadora em 2012 
veio se somar ao nosso processo de acreditação”, destaca Isabella. 

A S.O.S Vida obteve o selo de acreditação da Joint Commission International (JCI) em 2012 e 
em 2015 foi reacreditada pelo mesmo instituto, tornando-se a única empresa no segmento de 
Home Care do Norte e Nordeste e a segunda do Brasil a ter tal certificação.
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BENEFÍCIOS DO HOME CARE

Força de vontade e  
suporte profissional
PACIENTE DA S.O.S. VIDA CONSEGUE RECUPERAR OS MOVIMENTOS  
E VOLTAR A FALAR DEPOIS DE CIRURGIA NO CÉREBRO

Uma cirurgia no cérebro pode gerar graves 
sequelas, como a perda da fala e de alguns 
movimentos do corpo. Foi o que aconteceu 
com o representante comercial aposentado 
José Raimundo de Araújo Sales, que, 
graças ao apoio multidisciplinar disponibilizado 
pelo Home Care da S.O.S. Vida, conseguiu 
recuperar os movimentos e voltou a falar em 
apenas três meses. “Só tenho a agradecer os 
fisioterapeutas, médicos e enfermeiras pela 
paciência e apoio na minha recuperação”, diz o 
aposentado, que teve alta em dezembro do ano 
passado e hoje faz fisioterapia ambulatorial.    

Os problemas de saúde de José Raimundo 
começaram em 2013, quando ele estava 
andando na orla de Salvador e sentiu que 
tinha dificuldade em caminhar em linha reta. 
Procurou então um médico e descobriu, depois 
de vários exames, que tinha um tumor benigno 
no cérebro. Fez a cirurgia em janeiro de 2014 e 
ficou três meses internado no hospital, ficando 
com o lado direito do corpo paralisado, sem 

falar e usando traqueostomia (procedimento 
realizado em pacientes que necessitam de 
ventilação mecânica prolongada). 

O médico então recomendou um serviço de 
Home Care e a S.O.S. Vida iniciou o tratamento. 
“O paciente tinha disfagia (dificuldade para 
se alimentar), secreção respiratória e pouca 
mobilidade do lado direito do corpo”, conta 
Andréa Couto, supervisora de fisioterapia 
da S.O.S Vida. Além do acompanhamento 
médico e da fonoaudióloga, José Raimundo 
fez fisioterapia diária para recuperar a força 
do lado direito e o equilíbrio para voltar a 
andar. “Com o tempo, ele começou a dar os 
primeiros passos e a fazer a própria higiene 
pessoal”, conta Andréa, lembrando que o 
paciente também retirou a traqueostomia.  

Quando ele teve alta, já andava sem apoio 
e falava normalmente, ficando apenas com 
a fisioterapia ambulatorial para realinhar  
os movimentos. Devido a uma queda, 

ele usa um colete, que será retirado  
em breve.

AGRADECIMENTOS 
À EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL
Falando hoje fluentemente e caminhando, 
ainda com a ajuda da esposa Verena Maria 
Castelo Branco, José Raimundo faz questão 
de registrar o agradecimento a toda a equipe 
multiprofissional que o atendeu, entre eles 
Rafael Monteiro, Sheina Caroline e Roseney 
Rodrigues, além da médica Ana Rosa e da 
fonoaudióloga Diana Brito. 

José Raimundo destaca também o apoio das 
duas filhas para sua recuperação e espera em 
breve poder voltar a andar na orla de Salvador, 
uma atividade que adorava fazer. 

“A gente não pode nunca perder a esperança 
de que vai melhorar”, diz o aposentado, que 
não sente mais dor de cabeça e tenta, na 
medida do possível, levar uma vida normal.  
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ESPAÇO SAÚDE

“O Home Care é uma das 
ferramentas de desospitalização”
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O serviço de Home Care no Brasil tem crescido nos grandes centros, mas existe espaço de ampliação em todo o 
território nacional, sobretudo pelo perfil epidemiológico da população e pela necessidade de racionalização de recursos 
na área de saúde. Esta é a opinião da médica Christina Ribeiro, que será uma das palestrantes da II Jornada Nacional 
de Atenção Domiciliar (JONAD), evento promovido pela S.O.S. Vida que acontecerá nos dias 30 e 31 de julho, no Hotel 
Pestana, em Salvador. A médica tem uma vasta experiência na área, onde atua desde 1994, inicialmente nos programas 
de Home Care da Volkswagen do Brasil e a partir de 2003 na Gerência do Serviço de Home Care do Hospital Israelita 
Albert Einstein, em São Paulo, um dos mais conceituados do Brasil. A médica tem Mestrado na área de Epidemiologia 
de Serviços, Doutorado em Práticas de Saúde Pública (enfoque em Atenção Domiciliar) e MBA Executivo em Gestão de 
Serviços de Saúde. É também presidente do Simpósio Brasileiro de Atenção Domiciliar – SIBRAD. Acompanhe a  
seguir a entrevista que ela concedeu ao Informativo da S.O.S. Vida.

De acordo com dados da ANAHP, publicados 
no jornal Folha de SP, em 2012, 78 empresas 
ofereciam serviço de Home Care no Brasil e 
em 2014 esse número subiu para 239.  
A que a Sra. atribui esse crescimento?  
Existe espaço para avançar mais?

Considero que o crescimento oficial ainda é pequeno e os registros pu-
blicados refletem apenas a realidade das grandes cidades do nosso país. 
O perfil epidemiológico da população, a necessidade de racionalização 
de recursos, entre outras questões de adequação e sustentabilidade 
da oferta de atenção à saúde, reforçará cada vez mais o crescimento 
da modalidade em todo o território nacional.    

“Eliminação dos riscos 
inerentes ao ambiente 

hospitalar, plano de atenção 
gerenciado e atendimento 

multiprofissional 
personalizado são alguns 
benefícios do Home Care”
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Quais são, em linhas gerais, 
os principais benefícios do 
Home Care para o paciente?

São vários, entre eles, a opção de poder ser 
tratado e cuidado em outros ambientes, que 
não apenas o hospitalar, eliminação dos riscos 
inerentes ao ambiente hospitalar, plano de 
atenção gerenciado, atendimento multipro-
fissional personalizado, racionalização de 
recursos, retorno do paciente para o centro 
das atenções em seu ambiente familiar, entre 
outros benefícios.

E os desafios?

Os grandes desafios na operação da Atenção 
Domiciliar são adequar os Recursos Humanos, 
com foco em qualidade e satisfação do pa-
ciente/família, fortalecer a gestão e suportar a 
logística do atendimento com racionalização 
de recursos/custos. A dinâmica familiar, o 
enfrentamento de desajustes e ausência ou 
inadequação de cuidadores, os problemas 
de acessibilidade geográfica, a violência e 
adversidades das grandes cidades também 
são nós críticos para a prática da modalidade.  

No dia a dia, a Sra. percebe 
que ainda existe muita 
resistência das famílias  
em aceitar o serviço ou  
isso já está mudando?

Observo um cenário mais amistoso nos dias 
atuais, embora mais exigente em termos de 
qualidade, empatia e resiliência dos profis-
sionais, além da eficiência dos processos de 
logística. Quando o paciente é valorizado no 
escopo familiar, grande parte das adversida-
des, como invasão, perda de privacidade e 
convivência com estranhos no domicilio ficam 
mais aceitáveis e gerenciáveis.

Quais os diferenciais do 
Hospital Albert Einstein?

Vendemos a continuidade do atendimento 
recebido no Hospital Israelita Albert Einstein, 
para o domicílio, temos grande foco na 
transição segura, na qualidade dos proces-
sos, na elaboração de planos de atenção 
personalizados e customizados, investimos 
pesado em treinamento e supervisão de RH, 
auditoria, seguimos modelo de gestão matricial 
e elaboramos pesquisas de satisfação de 
maneira sistematizada, entre outras ações. 

Assim como a S.O.S. Vida, o 
Einstein possui certificado 
de Acreditação pela JCI. 
Qual a importância desse 
tipo de certificação para um 
serviço de Home Care?

O Hospital Israelita Albert Einstein passou 
recentemente pelo 5º processo de Reacre-
ditação pela JCI e o Serviço de Home Care já 
está estudando uma Acreditação específica 
futuramente. Considero de fundamental 
importância este processo, que legitima a 
qualidade e segurança desta modalidade de 
prestação de serviços.  

Para finalizar, fale um  
pouco da importância de 
eventos científicos como a 
JONAD (Jornada Nacional 
de Atenção Domiciliar)  
para o setor.

Considero de importância vital, pois atualiza, 
organiza e difunde conceitos e práticas, 
propicia conexão entre os participantes, 
fortalece o norte científico da modalidade, 
oferece sustentabilidade técnica e política 
para a Atenção Domiciliar dentro do sistema 
de saúde como um todo. Parabenizo a orga-
nização da 2ª Jonad, me sinto muito honrada 
por poder participar dessa edição.

ESPAÇO SAÚDE

Como se dá a interação 
entre a gestão de leitos do 
hospital com a equipe de 
Home Care?

O Hospital Israelita Albert Einstein possui 
várias iniciativas na área de gestão de leitos 
e adequação de tempo de permanência 
hospitalar, entre estas o Fluxo do Paciente, 
com a participação de todos os integrantes 
da Internação Hospitalar e a área de Gerencia-
mento de Pacientes portadores de Condições 
Crônicas e de longa Permanência. Quando é 
detectado um paciente com risco de longa 
permanência desde sua internação, o siste-
ma de notificação é acionado e o paciente 
passa a ser monitorado, visando otimizar sua 
permanência e o processo de alta hospitalar. 
O Home Care é uma das ferramentas de 
desospitalização, que possui fluxo interno 
pré-determinado e impresso próprio para 
solicitação de todo o corpo clinico. Existe 
um trabalho intenso para agilização das 
avaliações dos pacientes indicados para 
Home Care junto aos convênios e empresas 
de Home Care, sendo que uma parcela destes 
pedidos, de origem particular e solicitação 
dirigida ao nosso Serviço, vem diretamente 
para o Home Care Einstein. 

“Observo um 
cenário mais 
amistoso nos 
dias atuais 
em relação 

ao serviço de 
Home Care”
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NOTÍCIAS

PESQUISA ACADÊMICA NA S.O.S. VIDA
A médica e professora da UFBA Ana Thereza Rocha está coordenando uma pesquisa com pacientes 
da S.O.S. Vida para identificar de que forma os indivíduos acamados estão sendo tratados em 
relação à doença conhecida como TEV (Tromboembolismo Venoso). É uma enfermidade que 
forma coágulos nas veias, impedindo o sangue de circular, o que pode gerar uma inflamação e 
atingir o pulmão, levando o paciente a desenvolver uma embolia pulmonar. A professora conta 
que a motivação surgiu após a constatação de que não existem diretrizes médicas que deem 
recomendação específica para casos de TEV. “Os pacientes internados em Home Care muitas vezes 
têm a mobilidade reduzida, o que é um risco para embolia e trombose”, destaca a médica. Para 
realizar o estudo, Dr.a Ana Thereza submeteu a proposta antes ao Núcleo de Pesquisa Científica da 
empresa (Nupec), que tem a coordenação do médico da S.O.S. Vida, Franklin Santana Santos.

ENFERMEIRAS E ASSISTENTES  
SOCIAIS HOMENAGEADAS
Para homenagear enfermeiras e assistentes sociais, a 
S.O.S Vida realizou eventos em Salvador e na filial de Aracaju. 
Na capital baiana, as profissionais puderam desfrutar, no dia 
18 de maio, de uma tarde de relaxamento, conforto e bem-
estar, no Espaço Performance, na Pituba, onde elas tiveram 
à disposição manicure, escova, hidratação, corte, depilação 
e outros serviços de beleza. Ao final foi realizado um sorteio 
de brindes. Na filial em Aracaju a comemoração foi no dia 6 
de maio, na Churrascaria Sal & Brasa, às 19h30. O evento é 
promovido há seis anos e envolve profissionais de hospitais 
ligados ao segmento de Home Care e operadoras de saúde. 
Ao final, foi também realizado um sorteio de brindes.

ATENDIMENTO GRATUITO  
EM ARACAJU
A filial da S.O.S. Vida em Aracaju prestou atendimento gratuito à população 
no dia 30 de maio, dentro do Projeto Ação Global. Participaram 32 
voluntários (16 pela manhã e 16 pela tarde), que, entre outros serviços, 
aferiram pressão arterial e mediram os índices de glicemia e massa corpórea 
dos participantes. Os médicos da empresa fizeram o devido encaminhamento 
para aqueles que apresentaram resultados fora do recomendado. A ação, 
totalmente gratuita, aconteceu das 7h30 às 17h no Colégio Roberto 
Simonsen. A S.O.S. Vida participa desse evento há seis anos.

VANTAGENS DO HOME CARE MOSTRADAS EM SEMINÁRIO
A assistente social da S.O.S.Vida, Maria Auxiliadora, foi uma das 
palestrantes do 15º Seminário de Serviço Social e Saúde do Hospital São 
Rafael, realizado em março, no auditório da instituição. Ela abordou o 
trabalho que desenvolve na empresa, destacando vários aspectos de sua 
atividade, como a anamnese que é feita antes da internação domiciliar. 
“Essa etapa é muito importante, pois é quando verificamos se a família 
tem condições de acolher o paciente e as condições de segurança”, 
disse a profissional da S.O.S.Vida, que ressaltou ainda as vantagens da 
internação domiciliar, como o atendimento personalizado, a redução do 
risco de infecção e o lado emocional. “É muito melhor para a recuperação 
de um paciente que ele esteja perto da família, do seu cachorro de 
estimação e de tudo aquilo que faz parte de seu universo afetivo”.



S.O.S. Vida mantém selo 
internacional de qualidade
EMPRESA É A ÚNICA DO NORTE E NORDESTE E A SEGUNDA DO BRASIL  
NO SEGMENTO A SER REACREDITADA PELA JCI
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A S.O.S. Vida, empresa pioneira em Home 
Care na Bahia, manteve o selo JCI (Joint 
Commission International), tornando-se a única 
do Norte e Nordeste e a segunda do Brasil 
no segmento a ser reacreditada.A companhia 
foi avaliada em março por profissionais da 
JCI, que auditaram processos, documentos 
e, principalmente, domicílios de pacientes 
internados com a S.O.S. Vida. O resultado 
foi divulgado no dia 8 de abril.

Para Fernanda Gama, Coordenadora da Qua-
lidade, essa conquista é resultado da cultura 
de excelência que se implantou sedimentou 
na empresa desde 2012, quando conquistou 
a acreditação pelo mesmo instituto. “Dos 
quase mil elementos de mensuração avaliados 
pelos examinadores da JCI, 99,7% estavam 
em conformidade”, destaca a coordenadora, 
lembrando que essa avaliação envolveu vá-
rios aspectos, de procedimentos clínicos à 
administração da empresa. Foram visitados, 
aleatoriamente, 12 pacientes pelos examina-

dores, que promoveram encontros diários com 
a equipe da S.O.S. Vida durante o processo. 

A médica infectologista da S.O.S. Vida, Dra. 
Áurea Paste, dá um exemplo prático adotado 
pela empresa e reforçado pela acreditação: o 
uso racional dos antimicrobianos. Segundo a 

diz Dra. Áurea, acrescentando que, com essa 
medida, a S.O.S. Vida tem conseguido, ao 
longo dos anos, reduzir o uso irracional de 
antimicrobianos e diminuir o número de casos 
de infecções domiciliares.

O presidente da empresa, o médico José 
Espiño, lembra que o rigor na avaliação é 
ainda maior na segunda vez, o que mostra 
que a S.O.S. Vida continuou vigilante nos 
processos de qualidade. “Esse selo con-
quistado mostra para o mercado o quanto 
nos preocupamos com a excelência dos 
processos e com a segurança dos serviços 
ofertados aos nossos pacientes.”

Ainda segundo Dr. Espiño, essa certificação de 
qualidade ajuda na integração dos resultados com 
a cadeia de serviço, além de melhorar o clima 
na empresa e garantir uma maior organização 
dos processos, obtendo como resultado um 
harmonioso ciclo de cuidados. “Dessa forma, 
é possível otimizar recursos e aumentar a con-
fiabilidade de nossos serviços”, diz o presidente.

REACREDITAÇÃO

“Esse selo 
conquistado mostra 

para o mercado o 
quanto nos preocupamos 

com a excelência 
dos processos”

médica, a Comissão de Controle de Infecção 
Domiciliar da empresa analisa a real necessidade 
de usar medicamentos como o antibiótico, por 
exemplo.  “Muitas vezes um resultado de cultura 
com crescimento bacteriano desencadeia uma 
prescrição de antimicrobiano desnecessária, 
quando não há sinais e sintomas de infecção”, 




