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S.O.S. Vida consolida 
liderança com o Prêmio 
Benchmarking Saúde

Centro integrado de 
recuperação atende 
idosos em Aracaju
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A última edição do ano do Informativo traz 
como destaque o reconhecimento do mercado  
à S.O.S. Vida, que conquistou pela quinta vez  
o título de melhor empresa de Home Care da 
Bahia, concedido pelo Prêmio Benchmarking  
Saúde. A competição é resultado de um 
processo de avaliação com base em quatro 
critérios: inovação, credibilidade, novos 
investimentos e visibilidade de mercado e a 
S.O.S. Vida obteve 7.330 pontos, enquanto 

o segundo lugar ficou com 2.096 pontos.
O informativo traz ainda uma reportagem 
sobre um centro de tratamento para idosos 
em Aracaju, o Espaço Ativo, cuja proposta 
é garantir uma melhor qualidade de vida 
a seus pacientes, com atendimento em 
geriatria e atividades lúdicas.  O tratamento 
envolve reabilitação neuropsicossocial, 
com estímulo à independência, autonomia 
e socialização.

A promoção da médica Marta Passo para 

a gerência do serviço de Atenção Domici-

liar (AD), no lugar da enfermeira Isabella 

Napoli também é destaque nesta edição. 

A mudança ocorre dentro da estratégia 

planejada de crescimento da S.O.S. Vida 

e a antiga gerente vai assumir um novo 

desafio dentro da empresa.
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Case da s.O.s. Vida é apresentadO nO 
semináriO “empreendedOrismO na saúde”

A trajetória da S.O.S. Vida foi contada, 
no dia 16 de novembro, pelo fundador e 
atual presidente, o médico José Espino, 
durante o seminário “Empreendedorismo 
na Saúde: desafios, tendências e 
opor tunidades”. Promovido pelo 
Sebrae, Cremeb e Croba, o evento foi 
realizado no Sheraton da Bahia Hotel, 
no Campo Grande, em Salvador.  
Dr. Espino falou de  origem na Espanha e de como chegou muito novo ao Brasil. Falou ainda das 
diversas fases da empresa até os dias atuais. Ele disse que o segredo do sucesso é investir nas 
pessoas, ser ambicioso, sonhador, otimista, na busca de soluções, alinhado com os valores e 
objetivos pessoais e também da organização, sem nunca parar de empreender. Além da palestra, 
o evento teve ainda a apresentação de um estudo de mercado feito pelo Sebrae sobre clínicas 
médicas e odontológicas na Bahia e uma apresentação do consultor Daniel Brito sobre Marketing 
para o segmento de saúde.

COngressO naCiOnal 
debate COntrOle de 
infeCçãO
A médica infectologista da S.O.S. Vida,  
Áurea Angélica Paste, participou como 
conferencista do XV Congresso Brasileiro de 
Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar, 
realizado entre os dias 9 e 12 de novembro, em 
Belo Horizonte (MG).  O tema de sua palestra foi 
“Controle de Infecções em Situações Especiais: Home Care e Instituições de Longa Permanência. 
Qual a lacuna?” Foi a única do tipo no evento e a médica enfatizou a importância do controle de 
infecção em home care, serviço de grande importância no atual cenário de carência de leitos 
hospitalares e de maior longevidade da população. “A discussão é necessária, pois a assistência 
deve ser segura e de qualidade em todos os serviços de saúde, inclusive em home care”,  
destaca a médica.
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atENção domiciliar

Dentro de sua estratégia planejada de cres-
cimento, a S.O.S. Vida fez uma importante 
mudança interna, com a promoção da médica 
Marta Passo para a gerência do serviço de 
Atenção Domiciliar (AD), no lugar da enfermeira 
Isabella Napoli, que vai assumir um novo 
desafio dentro da empresa. 

O diretor presidente da S.O.S. Vida, o médico 
José Espiño, destaca que essa transição já 
estava programada e que a nova gerente tem 
todo o respaldo da diretoria para desempenhar 
a nova função. O dirigente enaltece o trabalho 
desenvolvido por Isabella Napoli à frente do 
setor de AD, destacando sua competência e 
capacidade de se relacionar bem com as ope-
radoras de saúde e clientes. “Nesses últimos 
25 anos de empresa, dos quais 20 anos em 
Home Care, Isabella mostrou competência, 
envolvimento e comprometimento, trazendo 
bons resultados para a nossa organização”. 

Sobre a nova gerente, o diretor presidente 
ressalta a sua experiência bem sucedida em 
gestão clínica dentro da empresa, além das 
qualificações técnicas. Ela fez o curso de 
especialização  em Administração Hospitalar 
pela UFBA e se capacitou como educadora 
médica em avaliações hospitalares pelo 
Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA), 

instituição associada à Joint Commission 
International (JCI), a mesma que conferiu 
o certificado internacional de acreditação à 
S.O.S. Vida. 

“Tenho certeza que Marta Passo vai realizar 
um grande trabalho à frente da gerência de 
AD, pois já demonstrou sua competência, 
integridade e capacidade de planejamento, 
além de uma postura ética irretocável”, des-
taca Dr. Espiño, que já iniciou o trabalho de 
apresentar a nova gerente às operadoras de 
saúde e parceiros. 

trajetória
A médica Marta Passo, que tem ampla ex-
periência clínica em consultório, já trabalhou 
no Hospital Santo Antônio e no ambulatório 
de geriatria do Hospital São Jorge, além de 
ter atuado como gestora em operadora de 
saúde suplementar. 

Especialista em Geriatria e Gerontologia, ela 
começou na S.O.S. Vida em 2008, quando 
foi convidada a assumir a Coordenação da 
Gestão Clínica. Depois foi Coordenadora do 
gerenciamento da AD e do gerenciamento de 
riscos e, recentemente, atuava como Assessora 
de projetos em saúde. 

“Graças a Dr. Espino, a quem tenho grande 
admiração e que considero meu mentor 
executivo, me foram concedidas, através 
dos cargos que ocupei e dos conhecimentos 
recebidos por meio de cursos e treinamentos 
em liderança, as oportunidades de ser treinada 
na ideologia da empresa e nos seus processos 
institucionais de qualidade internacional, para 
que agora eu possa vir a ocupar o cargo de 
gerente da Unidade de Atenção Domiciliar da 
S.O.S.Vida em Salvador”.

A médica ressalta ainda que, como gerente 
de AD, a principal meta é conduzir a unidade 
à 2ª recertificação pela JCI, e pretende inten-
sificar as atividades junto com o Grupo de 
Trabalho de Home Care da Anahp (Associação 
Nacional dos Hospitais Privados), da qual a 
S.O.S. Vida é associada desde 2015, para o 
desenvolvimento de instrumentos de Atenção 
Domiciliar e promoção das boas práticas para 
o setor de Home Care.

s.O.s. Vida apresenta ao mercado a 
nova gerente de atenção domiciliar
A MéDICA MArTA PASSO ASSUME O COMANDO DA UNIDADE

“Tenho certeza que Marta Passo 
vai realizar um grande trabalho 
à frente da gerência de AD, pois 
já demonstrou sua competência, 

integridade e capacidade de 
planejamento, além de uma 

postura ética irretocável”
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HoME care

liderança consolidada em Home Care na bahia
S.O.S. VIDA CONQUISTA O PrêMIO BENCHMArkING SAúDE PELA QUINTA VEz

O prêmio é o resultado de um processo de 
avaliação com base em quatro critérios: 
inovação, credibilidade, novos investimentos 
e visibilidade de mercado. A S.O.S. Vida 
obteve 7.330 pontos, enquanto o segundo 
lugar ficou com 2.096 pontos. 

Para o presidente José Espiño, esse prêmio 
vem coroar o esforço da empresa em buscar 
a excelência no serviço que presta. “Adota-
mos um modelo de governança que prioriza 
as pessoas e tem como objetivo levar aos 

nossos clientes um serviço inovador com 
padrão internacional de qualidade”, destaca 
o executivo, lembrando que a empresa 
participa ativamente das discussões sobre 
Home Care no seleto grupo de empresas 
afiliadas à Associação Nacional de Hospitais 
Privados (ANAHP). “Em breve vamos trazer 
mais inovação para o mercado com novos 
negócios, além de continuar o Programa de 
Desenvolvimento de Pessoas e Liderança 
da Escola de Negócios da Fundação Dom 
Cabral”, destaca o gestor.

parCeirOs 
parabenizam a 
empresa
Para Roseli Trigo, coordenadora do Ser-
viço Social do Hospital Aliança, o prêmio 
conquistado pela S.O.S. Vida foi mais do que 
merecido. Ela conta que possui uma relação 
de amor antiga com a empresa, desde a 
fundação do hospital, há 25 anos.  “Fomos 
um dos primeiros parceiros da S.O.S. Vida 
em Home Care e lembro que no início eu 

A S.O.S. VIDA rECEBEU, PELA QUINTA VEz, O TíTULO DE MELHOr EMPrESA DE  
HOME CArE DA BAHIA, CONCEDIDO PELO PrêMIO BENCHMArkING SAúDE.  
A SOLENIDADE DE ENTrEGA ACONTECEU NO DIA 13 DE OUTUBrO, NO SOLAr  
CUNHA GUEDES, NA VITórIA, COM A PrESENçA DO PrESIDENTE DA EMPrESA,  
DR. JOSé ESPIñO; DO DIrETOr EXECUTIVO, EDMUNDO rIBEIrO; DA GErENTE 
DO SErVIçO DE ATENçãO DOMICILIAr, DrA. MArTA PASSO; E DA GErENTE DE 
rELACIONAMENTO COM O MErCADO, EFIGêNIA VIEIrA.
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HoME care

liderança consolidada em Home Care na bahia
S.O.S. VIDA CONQUISTA O PrêMIO BENCHMArkING SAúDE PELA QUINTA VEz

inOVaçãO e 
piOneirismO

No mercado baiano desde 1987, a 

S.O.S. Vida é pioneira no estado em 

internação domiciliar, atendendo na 

região metropolitana de Salvador e em 

Aracaju, Sergipe. Além do atendimento 

em Home Care, também disponibiliza 

uma Unidade Ambulatorial de Oncolo-

gia Clínica e um centro de infusão de  

Medicamentos Especiais.

Foi a primeira empresa de Home Care do 

Norte e Nordeste e a segunda do país a 

obter o selo de Acreditação internacional 

de qualidade da JCI (Joint Commission 

International), renovado em março do 

ano passado.

falei com o Dr. José Espino que ele precisava 
contratar uma assistente social para a empre-
sa e uma colega indicada por mim acabou  
sendo selecionada”. 

A coordenadora destaca ainda que o relacio-
namento entre as duas empresas ao longo de 
todos esses anos sempre foi bom e que um 
diferencial da S.O.S. Vida é o investimento em 
treinamento e capacitação de mão-de-obra. 
“Tenho muito carinho por todos na S.O.S. 
Vida, empresa competente e que merece 
esse reconhecimento como melhor da Bahia 
em Home Care”. 

O médico pneumologista e intensivista 
Octavio Messeder também elogia a S.O.S. 
Vida. Ele destaca que tem vários pacientes 
internados em Home Care pela empresa e 
nota uma diferenciação para melhor. “Existe 
um cuidado especial com o paciente e isso é 
muito importante para qualquer tratamento”. 
O médico ressalta ainda a Acreditação como 
um fator importante para garantir a qualidade 
dos serviços e a segurança do paciente. 

A coordenadora geral do Planser v,  
Cristina Cardoso, destaca que as mu-
danças que estão sendo implantadas no 
modelo de gestão do Planserv priorizam a 
busca por parceiros de qualidade. “Nesse 
contexto, a parceria com a S.O.S. Vida, que 
oferece um serviço de excelência no ramo 
da atenção domiciliar, tem deixado nossos 
beneficiários bastante satisfeitos. Parabenizo 
a empresa e seu diretor geral, José Espino, 
pela conquista do Benchmarking 2016, justo 
reconhecimento ao trabalho realizado”, disse  
a coordenadora. 

Por fim, o presidente da Associação de 
Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da 
Bahia (Ahseb), Mauro Adan, fez um comen-
tário geral sobre o prêmio, destacando a 
importância para o setor, um reconhecimento 
àquelas empresas que se destacam em seus 
respectivos ramos.  “Parabenizo os vencedores, 
que, apesar da crise, continuam investindo 
para fornecer um serviço de qualidade a  
seus clientes”. 
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ÁrEa DE abrangência

“Sempre que 
preciso de alguma 

coisa, ligo e a 
assistente social 
me atende bem e 

resolve o problema”

região metropolitana tem atenção 
domiciliar com selo de qualidade
MUNICíPIOS PróXIMOS A SALVADOr CONTAM COM SErVIçOS DA S.O.S. VIDA

Após um período longo no hospital, ele foi 
transferido para a residência e hoje é atendido 
pela S.O.S. Vida. O Home Care começou em 
janeiro de 2014 e conta com o suporte da 
Central de relacionamento com o Cliente 
24h/dia, e da equipe assistencial.

Com relação ao atendimento da S.O.S. Vida, 
Sheila diz estar muito satisfeita. “Sempre que 
preciso de alguma coisa, ligo e a assistente 
social me atende bem e resolve o problema”, diz, 
ressaltando ainda o cuidado e o profissionalismo 
do corpo técnico que atende seu marido.

responsável legal, conta que o marido, que 
trabalhava em uma distribuidora de gás na 
cidade, começou sentindo tonturas, dor de 
cabeça e dificuldade de enxergar.

Procurou um neurologista, que solicitou 
uma tomografia. O exame indicou um tumor, 
que foi retirado após uma cirurgia bem 
sucedida. O problema, conta Sheila, foi o pós-
cirúrgico, pois seu marido começou a sentir 
uma pressão intracraniana, o que o levou a 
uma nova cirurgia, dessa vez com perda de  
massa encefálica.

Na busca constante para atender de maneira 
plena às necessidades de seus clientes, a 
S.O.S.Vida intensifica o atendimento nos 
municípios da região metropolitana (confira 
no quadro abaixo). 

O serviço de Home Care oferecido garante 
uma atenção domiciliar com certificação 
internacional de qualidade nessas cidades, 
bem como contribui com uma desospitalização 
segura e um atendimento humanizado. 

Uma das cidades atendidas é Mata de São 
João, onde mora o paciente Márcio Antônio da 
Silva, 36 anos, que tem como diagnóstico um 
tumor na região frontal do cérebro.  A esposa 
dele, Shiela Araújo da Silva, sua cuidadora e 

Confira as Cidades da área de abrangênCia

MATA DE SãO JOãO

POJUCA

CAMAçArI

MADrE DE DEUS

CANDEIAS

SIMõES FILHO

DIAS D’ÁVILA

SãO FrANCISCO DO CONDE

SãO SEBASTIãO DO PASSé
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aracaju

No Brasil, de cada quatro idosos, três têm 
alguma doença crônica, segundo dados do 
IBGE. O Mal de Alzheimer e outras demências 
aparece em quinto lugar na lista das dez doen-
ças mais frequentes. Com o envelhecimento 
crescente da população, cresce o número de 
serviços voltados para esse público. 

Um deles funciona em Aracaju (Sergipe), 
o Espaço Ativo, centro de tratamento cuja 
proposta é garantir uma melhor qualidade 
de vida para os idosos. No local, além do 
atendimento 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 tratamento envolve reabilitação neuro 
psicossocial, com estímulo à independência, 
autonomia e socialização. De acordo com a 
médica geriatra Juliana Silva Santana 
Pereira, o local alia a recuperação médica 
com lazer, tornando o processo prazeroso. 

Indicado para quem tem doença de Parkin-
son, Alzheimer, depressão ou apresenta 
algum tipo de demência, o serviço dispõe 
de vários profissionais, como terapeutas 

ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas,  
médicos e psicólogos.

é oferecido também um curso para trabalhar 
a memória e outras funções cognitivas para 
os que querem prevenir doenças relacionadas 
à mente, a partir dos 50 anos de idade. Se o 
paciente tem um declínio cognitivo leve, por 
exemplo, ele vai para uma turma chamada 
de intervenção, mas se apresentar algo 
mais grave é encaminhado para um grupo 
de reabilitação. Caso não tenha patologia é 
indicado para fazer o curso Ativa. 

Dra. Juliana diz que é comum o espaço receber 
idosos oriundos de Home Care para reabili-
tação, assim como os geriatras do Espaço 
Ativo indicarem pacientes hospitalizados 
para tratamento em casa. Sobre o Home 
Care, a médica considera a prática positiva, 
pois permite ao indivíduo se recuperar ao 
lado da família, além de ser uma assistência 
individualizada e humanizada.  

Dentro do Espaço Ativo, Juliana destaca que 
o tratamento também leva em conta a pecu-
liaridade de cada indivíduo. Ela diz que uma 
pessoa com sequelas de AVC, por exemplo, 

aprende a ficar mais independente. “Se ela 
tem uma limitação do lado direito do corpo, 
aprende a escovar os dentes com a mão 
esquerda, a usar o banheiro sozinha, dentre 
outras habilidades funcionais”. 

O espaço organiza também atividades lúdicas, 
como jogos e passeios a parques e shows mu-
sicais. Muitas vezes os idosos ficam privados 
desses momentos porque seus familiares não 
têm tempo de levá-los. 

O espaço fica na rua Construtor João Alves, 
497, bairro Salgado Filho, Aracaju. Telefone 
(79) 3022-2100.

idosos de aracaju têm centro 
integrado de recuperação
ESPAçO ATIVO rECEBE PACIENTES OrIUNDOS DE HOME CArE PArA rEABILITAçãO
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