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A 
inteligência artificial está dei-
xando de fazer parte dos fil-

mes de ficção científica para se 
incorporar à realidade cotidiana. Na 
área da saúde, a aplicação pode 
salvar vidas, facilitar diagnósticos e 
auxiliar nas pesquisas. Uma dessas 
ferramentas foi apresentada du-

rante a abertura da III JONAD pelo 
palestrante Eduardo Cipriani de Al-
meida, da Watson Health Brasil. Ele 
falou do Watson, desenvolvido pela 
IBM, que promete ser uma solução 
em termos de inteligência artificial. 

Eduardo explicou que a solução foi 
desenvolvida a partir de três pilares. 
Primeiro entender a intenção da 
comunicação; depois elaborar as 
possibilidades de respostas e, por 

fim, ter a capacidade de interagir 
com o ser humano. 

Ele disse que o Watson pode ler exa-

mes de imagem destaca que a ferra-

menta é mais do que um software, “é 

uma tecnologia que usa algoritmos, 

é uma solução cognitiva”. Segundo 
Cipriani, o sistema vai aprenden-

do sozinho a buscar os resultados. 
“É importante saber que o Watson 

não fornece a resposta correta, 

mas todas as respostas possíveis”.

Ele deu o exemplo de uma situação 
na área de saúde, em que o Wat-
son pode ler exames de imagem e 
identificar os padrões. “Cerca de 

80% dessas imagens são de pessoas 

sadias e o programa pode iden-

tificar os outros 20% para que os 
radiologistas possam analisar com 

mais atenção”.  

O palestrante ressaltou ainda que o 
Watson tem o objetivo de empode-

rar o profissional, mas a decisão será 
sempre do ser humano, com base 
em um conjunto de informações 
fornecidas pela ferramenta.  

O Watson foi criado em 2003 e re-

cebeu esse nome em homenagem 
ao fundador da IBM, o empresário 
norte-americano Thomas Watson.
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Esta é uma 
publicação da 

S.O.S. Vida

CARO lEITOR,

Esta edição do informativo é mais 
do que especial. Além de inaugurar 
um novo layout, faz parte das co-

memorações dos 30 anos da S.O.S. 
Vida, empresa que tem como mis-
são cuidar da saúde das pessoas, 
oferecendo soluções inovadoras. 
Este número é dedicado à III JO-

NAD (Jornada Nacional de Aten-

ção Domiciliar), evento que reuniu 
em maio, em Salvador, especialis-
tas de todo o Brasil para debater o 
tema “Ensaios para o futuro: Cultura 

e inovação no cuidado domiciliar”.

A publicação traz alguns temas re-

levantes debatidos durante a Jor-
nada, como cuidados paliativos, 
novas tecnologias na área de saú-

de e experiência do paciente.

Outro destaque do informativo é a 
Unidade de Transição, novo negó-

cio da S.O.S. Vida, que tem o ob-

jetivo de dar sustentabilidade ao 
processo de desospitalização, ga-

rantindo uma recuperação segura 
do paciente, dentro de uma filoso-

fia de tratamento humanizado. A 
apresentação foi feita durante a III 
JONAD pela gerente Isabella Napo-

li, que mostrou imagens de como 
será o espaço e deu detalhes de 
seu funcionamento.

É a S.O.S. Vida saindo na frente mais 
uma vez, com uma iniciativa ino-

vadora, marca de seus 30 anos de 
existência.

Boa leitura!

José Espiño
Médico e presidente da S.O.S. Vida

INTElIgêNcIA ArTIfIcIAl 

ABRE NOVAS POSSIBIlIDADES 
NA áREA DE SAúDE

Editorial

www.sosvida.com.br

Edição especial

Eduardo Cipriani de Almeida

Fo
to

s: 
A

d
e

lm
o

 B
o

rg
e

s

2



III JONAD S.O.S. VIDA cElEBrA SEUS 30 ANOS 

COM JORNADA SOBRE CUlTURA E INOVAçãO
NO CUIDADO DOMICIlIAR

Participaram também da abertura 
o diretor executivo da S.O.S. Vida, 
Edmundo Ribeiro; o coordenador 
executivo da Secretaria da Saúde 
do Estado da Bahia, Diego Alvarez, 
representando o secretário Fábio 
Vilas-Boas; o médico Emerentino 
Araújo, representando o Cremeb; e 
o presidente do Sindicato dos Hos-
pitais e Estabelecimentos de Servi-
ços de Saúde da Bahia (Sindhosba) 
Raimundo Carlos de Souza Correia. 

O evento contou com uma grande 
diversidade de palestras, que trata-

ram de tecnologia (com Eduardo 
Cipriani, da Watson Health Brasil) e 
universalidade do cuidar (com a en-

fermeira Patrícia Rodrigues, do Hos-
pital Albert Einstein, e a médica Ma-

ria Goretti, fundadora da Academia 
Nacional de Cuidados Paliativos). 

P
ara marcar a passagem de seus 
30 anos, a S.O.S. Vida promoveu 

um debate de âmbito nacional, 
com temas relevantes para o setor 
de Home Care, como inovação, 
tecnologia, novos negócios e, so-

bretudo, a arte de cuidar, marca 
maior da instituição, pioneira na 
Bahia em Home Care e líder do seg-

mento. Com o tema “Ensaios para o 

futuro: Cultura e inovação no cuida-

do domiciliar”, a III JONAD (Jornada 
Nacional de Atenção Domiciliar) 
foi realizada no Hotel Sheraton, em 
Salvador, no dia 26 de maio.

O encontro foi aberto pelo presi-
dente da S.O.S. Vida, o médico José 
Espiño, que começou seu discurso 
agradecendo aos colaboradores 
pela parceria durante todos esses 
anos. Destacou ainda que a empre-

sa inovou desde o início ao trazer 
uma visão diferenciada de quali-
dade para o setor.

O presidente ressaltou também o 
investimento em consultorias espe-

cializadas e em qualidade, o que 
culminou com o selo internacional 
de acreditação da JCI (Joint Com-

mission International) conquistado 
pela empresa. Falou como foi im-

portante ter uma conduta ética e 
transparente ao longo desses 30 
anos e enfatizou que a inovação é 
a chave de tudo, mas sem perder 
o foco na arte de cuidar. 

A III JONAD abordou ainda saúde 
suplementar, o processo de Acredi-
tação e “O desafio ético do cuidar 
na sociedade contemporânea”, 
tema da palestra de encerramento 
do filósofo e professor leonardo Boff. 

O evento também apresentou a 
Unidade de Transição da S.O.S. 
Vida, novo negócio da empresa 
(veja mais detalhes nas páginas 4 
e 5), além de premiar os melhores 
trabalhos científicos (veja abaixo). 

Para Juliana Coelho, coordenadora 
do Núcleo de Atenção à Saúde da 
Unimed Sergipe, o evento foi muito 
interessante e organizado. Diz que 
gostou muito da primeira palestra, 
de Eduardo Cipriani, que abordou 
uma nova tecnologia desenvolvida 
pela IBM. “Gostaria que o setor tives-

se mais eventos desse tipo, inclusive 

em Aracaju”.

ArTIgOS prEmIADOS

1º lUgAr “Análise de dados da visi-
ta domiciliar com foco no controle 
de infecção” – paula Beatriz Sa-
cramento e Áurea Angélica paste.

2º lUgAr “O processo de Acredi-
tação em um serviço de Atenção 
Domiciliar no cotidiano de enfer-
meiros” – Simara Espírito Santo de 
Jesus.

3º lUgAr “Análise dos pacientes e 
custos de precaução de contato 
em Home care” – Áurea Angélica 
paste e paula Beatriz Sacramento.Dra. Áurea Paste (centro) obteve o 1º lugar
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NOVO 
NEGóCIO

UNIDADE DE TrANSIçãO VAI  
FAVORECER A DESOSPITAlIzAçãO
Apresentação do novo serviço da S.O.S. Vida aconteceu 
durante a III Jornada Nacional de Atenção Domiciliar

P
ioneira em Home Care na Bahia 
e líder neste segmento, a S.O.S. 

Vida sai na frente mais uma vez e 
lança uma novidade no mercado 
de saúde: a sua Unidade de Transi-
ção. O espaço vai dar sustentabili-
dade ao processo de desospitaliza-

ção, garantindo uma recuperação 
segura do paciente, dentro de uma 
filosofia de tratamento humanizado, 
marca que diferencia a empresa ao 
longo de seus 30 anos de existência. 

A apresentação do serviço aconte-

ceu durante a III Jornada Nacional 
de Atenção Domiciliar e foi feita 
pela gerente do novo negócio, Isa-

bella Napoli, que explicou como 
vai funcionar e a que público se 
destina. “A Unidade de Transição 
surge para atender ao mercado 
de saúde, a partir da necessidade 
identificada de desospitalização, 
com um serviço especializado em 
cuidados pós hospitalar e voltado 
para o processo de reabilitação 
integral”, destaca Isabella.

O novo espaço terá 30 apartamen-

tos, vai funcionar na sede da empre-

sa, no bairro de Brotas, e será inau-

gurado no segundo semestre de 
2018. Isabella explica que o médico 
assistente vai indicar a necessidade 
de uma Unidade de Transição para 
seu paciente e encaminhá-lo para 
a S.O.S. Vida. 

A gerente ressalta ainda que o 
processo de reabilitação envolve-

rá não só a equipe multidisciplinar, 
mas também um treinamento com 

Isabella Napoli

Convivência Reabilitação
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Rua da poesia

OBJETIVOS
• Reduzir readmissões hospitalares;
• Proporcionar a reabilitação e/ ou recupe-

ração do paciente de forma eficaz;
• Assegurar a desospitalização de pacien-

tes elegíveis para recuperação prévia à 
continuidade dos cuidados em domicílio;

• Evitar a agudização dos casos;
• Viabilizar o acompanhamento dos pacien-

tes após a alta hospitalar.
• Possibilitar o aprendizado de familiares e 

cuidadores para que todos possam viven-

ciar os cuidados durante o internamento 
e no pós alta.

pErfIl DOS pAcIENTES
• Pacientes crônicos agudizados e em rea-

bilitação, como, por exemplo, indivíduos 
com sequelas de acidentes vasculares 
(derrame);

• Reabilitação ortopédica pós-cirúrgica.

AlgUNS crITérIOS DE 
ElEgIBIlIDADE
• Indivíduos acima de 18 anos de ambos 

os sexos;
• Pacientes com diagnóstico bem estabe-

lecido que necessitem de cuidados de 
enfermagem para reabilitação;

• Ter responsável legal perante a empresa.

VANTAgENS
• para pacientes que possuem um quadro 

estável – Oportunidade de um cuidado ex-

tensivo para sua recuperação ou adaptação 
a sequelas decorrentes de processos clínico, 
cirúrgico ou traumatológico;

• para hospitais – Alternativa para o giro de 
leitos, favorecendo a desospitalização;

• para as operadoras – Opção de uma de-

sospitalização segura, com a continuidade 
da assistência de qualidade aos seus bene-

ficiários, com diárias viáveis e competitivas.

SErVIçOS OfErTADOS:
• Assistência à saúde individualizada contí-

nua, integral, com equipe interdisciplinar;
• Assistência contínua de enfermagem;
• Fisioterapia;
• Fonoaudiologia;
• Assistência social, incluindo familiares;
• Apoio psicológico;
• Terapia ocupacional.

a família e/ou o cuidador para favo-

recer o retorno rápido do indivíduo 
para a sua residência. “O paciente 
vai estar no centro do cuidado”, 
destaca Isabella, acrescentando 
que a unidade não terá limitação 
de horário para visitas, além de pos-
suir áreas que favorecem o convívio 
com a família, como um espaço 
ecumênico e os solários.

Isabella enfatiza ainda que a equi-
pe multidisciplinar vai conhecer 
profundamente o paciente para 
desenvolver um plano de transi-
ção de cuidados, com metas bem 
definidas, único e individualizado, 
identificando as melhores práticas 
para se obter um processo eficaz.  
Vai contar também com o plano 
de alta. “Esse plano vai contemplar 
todas as orientações para que o 
paciente possa continuar a sua re-

cuperação em casa, evitando assim 
a readmissão hospitalar”.

DEmANDA Em 
SAlVADOr
A médica Christina Ribeiro, que pos-
sui doutorado e MBA em gestão 
de Serviços de Saúde - Home Care 
e Gerenciamento de Pacientes 
Crônicos, ressalta que a iniciativa 
da S.O.S. Vida vai atender uma 
demanda que existe em Salvador 
por espaços assistenciais “visando 
à desospitalização de pacientes 

elegíveis para recuperação prévia 
à continuidade dos cuidados em 
domicílio”.

Dra. Christina, que já foi gerente do 
Serviço de Home Care do Hospital 
Albert Einstein (SP), ressalta que o 
conceito de Unidade de Transição 
é praticado no Canadá, Estados 
Unidos e diversos países europeus. 
“Tive a oportunidade de conhecer 
o modelo de atenção à saúde de 
Genebra, na Suíça, e da região 
da Catalunha, na Espanha, onde 
a rede assistencial é integrada, 
efetiva e o link entre o hospital e o 
domicílio é realizado por Unidades 
de Transição, voltadas para recu-

peração imediata de casos agudos 
e crônicos, reabilitação, cuidados 
paliativos não oncológicos e onco-

lógicos, entre outros quadros”. 

No Brasil as iniciativas começaram 
a surgir na última década, ressal-
ta a especialista, destacando que 
existem unidades desse tipo no Rio 
de Janeiro, São Paulo e estados da 
região sul do país. 

Por ter um certificado de Acredi-
tação da Joint Commission Inter-
national – JCI, uma organização 
reconhecida como líder em cre-

denciamento internacional de saú-

de, a S.O.S. Vida reúne, segundo a 
médica, todas as condições para 
replicar a excelência de suas boas 
práticas na nova unidade.
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III JONAD

III JONAD

fAlTA DE éTIcA NA SAúDE AFETA A 
SUSTENTABIlIDADE DAS EMPRESAS

cUIDADOS pAlIATIVOS: 
A PROTEçãO CONTRA O SOFRIMENTO

A 
falta de ética afeta a sustenta-

bilidade das empresas de saú-

de. Os desafios éticos não ocorrem 
apenas no contexto interpessoal, 
mas também nas organizações e 
os gestores têm a responsabilida-

de de evitar os desvios. Essa foi a 
mensagem que o médico Francisco 
Balestrin, presidente do Conselho 
da Anahp (Associação Nacional 
dos Hospitais Privados) transmitiu du-

rante a III JONAD para uma plateia 
atenta, formada por profissionais da 
área de saúde. 

De acordo com o médico, o Brasil 
vive hoje um momento delicado, 
com denúncias de escândalos e 
corrupção na política e o setor de 
saúde precisa estar fortalecido. 
Abordou o termo de origem ingle-

sa “compliance”, que significa agir 
de acordo com as regras internas 
e externas. Balestrin lembrou que 

as empresas de saúde preci-
sam que suas lideranças éticas 
deem o exemplo para todos 
os colaboradores.  

Outro assunto importante tra-

tado pelo palestrante foi a questão 
do desperdício no setor de saúde. 
Segundo ele, estima-se que 20% dos 
recursos do segmento sejam perdi-
dos. Ele deu vários exemplos, como 
o exame desnecessário solicitado 
pelo médico e o paciente que fica 
tempo demais no hospital. 

Para Balestrin, o dever de cuidar 
bem do paciente inclui o dever de 
cuidar bem dos recursos coloca-

dos à disposição da assistência. Ou 
seja, uma empresa que otimiza seus 
processos e recursos, passa uma 
imagem positiva para a sociedade 
e, ao mesmo tempo, garante a sua 
própria sustentabilidade. 

O presidente da Anahp destacou 
ainda que a associação que repre-

senta possui 90 instituições de saúde, 
que, juntas, têm um faturamento de 
R$ 30 bilhões. lembrou que a S.O.S. 
Vida faz parte, desde o ano passa-

do, desse seleto e importante grupo. 

N
o Brasil, apenas 0,3% das mortes 
tiveram acesso a algum tipo 

de cuidado paliativo. Foi com esse 
dado que a médica Maria Goretti 
Maciel abriu a sua palestra durante 
a III JONAD, mostrando o quanto o 
assunto ainda é desconhecido. A 
apresentação foi bastante emoti-
va, com a especialista destacando 
exemplos concretos de pacientes 
seus que tiveram uma morte tranqui-
la, sem sofrimento. Maria Goretti é 
diretora do Serviço de Cuidados Pa-

liativos do Instituto de Assistência Mé-

dica ao Servidor Público Estadual de  
São Paulo.

A palestrante mostrou a foto de uma 
paciente sua, com um câncer avan-

çado de pulmão, fazendo crochê 
tranquilamente em casa. Disse que 
se fosse tratada pelo método tradi-
cional, estaria entubada, isolada e 
com diversos equipamentos hospi-
talares. Faleceu dias depois da foto, 
em casa, entre seus familiares. 

Explicou que a palavra “palium” 
vem de manto, algo que protege as 
pessoas dos sintomas e do sofrimen-

to. O cuidado paliativo começa 
com o diagnóstico da doença e 
não no final da vida, explicou a mé-

dica. “Não temos que cuidar só da 
doença, mas da pessoa”, ensinou. 

Disse que quem atua nessa área 
deve respeitar os valores do indiví-

duo e escutar suas histórias.  Ressal-
tou ainda que quanto mais precoce 
for a inserção do cuidado paliativo, 
menor o sofrimento. 

Ressaltou também a importância 
do trabalho multidisciplinar nessa 
área. Segundo a médica, todos os 
profissionais precisam estar envolvi-
dos de corpo e alma nessa tarefa, 
que começa com o diagnóstico de 
uma doença que ameace a vida. 
Encerrou a apresentação com um 
vídeo do cantor Gilberto Gil can-

tando a música “Não tenho medo 
da morte”, na qual ele fala sobre o 
momento derradeiro. “Não tenho 
medo da morte/Mas sim medo de 
morrer/Qual seria a diferença/Você 
há de perguntar/É que a morte já 
é depois/Que eu deixar de respirar/
Morrer ainda é aqui.” 

Francisco Balestrin

Maria Goretti Maciel
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III JONAD

III JONAD

ExpErIêNcIA DO pAcIENTE:  
O CUIDADO INDIVIDUAlIzADO 

lEONArDO BOff AFIRMA QUE O CUIDADO 
ESTá NA ESSêNCIA DO SER HUMANO

“Todos nós somos responsáveis 
por proporcionar ao paciente 

a melhor experiência possível”. Esta 
é a filosofia de quem trabalha na as-
sistência do Hospital Israelita Albert 
Einstein (SP), pioneiro no Brasil em 
aplicar uma metodologia individua-

lizada, que respeita as preferências 
do paciente, com qualidade e se-

gurança. A iniciativa foi explicada, 
durante a III JONAD, por Patrícia 
Rodrigues, enfermeira sênior do 
Gerenciamento de Pacientes com 
Condições Crônicas e Risco para 
longa Permanência Hospitalar.

Patrícia informou que em dezembro 
de 2011 a organização americana 
Planetree concedeu a designação 
de “Hospital Centrado no Paciente” 
ao Einstein, que busca a satisfação 
de seus clientes em todas as dimen-

sões. Ela deu o exemplo de uma 
criança com câncer cerebral em 
estágio avançado que recebeu a 
visita do seu cachorro no quarto. 
“Ele não tinha mais interação, mas 
quando percebeu seu animal de 
estimação, sua frequência cardíaca 
aumentou”, relatou Patrícia, que 
chorou na ocasião. 

ImprESSõES  
DO púBlIcO

“Foi um evento que 
agregou bastante em 
termos de conhecimento. 
A iniciativa da S.O.S. Vida 
foi excelente, pois o setor 
de Home Care é muito 
carente de informação”.

Natalie Schindler Evangelista,  
gerente da Cassi em Aracaju

“É sempre bom discutir 
temas ligados à saúde. 
Precisamos buscar novos 
caminhos para o setor. 
A assistência domiciliar 
é necessária, pois 
garante a continuidade 
do tratamento hospitalar, 
favorecendo a reabilitação”.  

paulo roberto Santana,  
gestor do Planserv

“É a primeira vez que 
participo da JONAD e 
estou achando excelente. 
Tanto a organização 
como o nível das palestras. 
Gostei particularmente da 
visão futurista da primeira 
apresentação, de Eduardo 
Cipriani, que combina com o que 
estamos fazendo na gestão do 
Santa Izabel”

Edgar passos, médico do  
Hospital Santa Izabel

Outra iniciativa foi ter proporciona-

do a um paciente ir a um show de 
rock de uma banda que ele ama-

va. A experiência foi mostrada por 
meio de um vídeo curto, durante a 
apresentação.    

A enfermeira conta que o hospital 
paulista se inspirou na experiência da 
Cleveland Clinic e do The BerylInstitu-

te, pioneiros no assunto, para desen-

volver a sua própria metodologia.

Dentro dessa filosofia, o hospital 
criou o escritório da experiência do 
paciente, em 2014 e no ano seguin-

te implantou um sistema de avalia-

ção de satisfação, cujos formulários 
ficam em locais estratégicos da ins-
tituição. Patrícia explicou que essas 
informações são dinâmicas e de-

vem ser monitoradas o tempo todo. 

Patrícia Rodrigues

Leonardo Boff
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Fotos: Adelmo Borges

O 
ciclo de palestras da III JONAD 
foi encerrado com uma das 

apresentações mais esperadas pelo 
público. Com seu jeito simples de 
vestir e de falar, o filósofo e pro-

fessor leonardo Boff, cativou a to-

dos, abordando o tema: “O desa-

fio ético do cuidar na sociedade  
contemporânea”. 

Ele começou lembrando que a es-
sência do ser humano ocupa os 
filósofos desde a Antiguidade e 
que o alemão Martin Heidegger 
(1889-1976) retomou esses estudos, 
afirmando que a nossa essência 
não é o espírito e nem a liberdade, 

mas o cuidado. “Se não fôssemos 
acolhidos na infância morreríamos”, 
disse Boff, enfatizando que o que 
diferencia o ser humano de todos 
os outros é a sua capacidade de 
cuidar. “O ser humano tem uma 
dupla essência: cuidar do outro e 
ser cuidado”. 

O palestrante destacou ainda que 
o cuidado com o planeta Terra, 
ameaçado pelo desmatamento e 
pela poluição, é tarefa de todos. 
“Cuidar da terra é cuidar uns dos 
outros”, disse Boff, alertando que 
nosso planeta não é um baú para 
depósito de objetos, mas um orga-

nismo vivo, que precisa de cuidado. 
Finalizou com uma mensagem para 
a plateia da área de saúde: “cui-
dem de quem precisa”.
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