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Metodologia Lean 
ajuda na redução 
de desperdícios7

Nova filial leva 
experiência de Home 
Care para Brasília2

Home Care é 
objeto de estudos 
científicos

S.O.S. VIDA É CERTIFICADA PELA 
JCI EM CUIDADOS PALIATIVOS



O Núcleo de Pesquisas e Ensino 
Científico (Nupec) é mantido 

pela S.O.S. Vida com a missão de 
estimular a produção de conhe-
cimento por meio do desenvolvi-
mento de estudos científicos sobre 
a área de Home Care. Uma inicia-
tiva que rende bons frutos ao longo 
dos anos. Em novembro passado, o 
Nupec realizou um seminário que 
reuniu trabalhos produzidos em 2018 
e 2019. A abertura foi pela asses-
sora do Nupec, Gleide Oliveira, e 
pelo presidente, Dr. José Espiño, que 
participou via vídeo conferência 
diretamente da filial de Aracaju, 
juntamente com outros colabora-
dores daquela unidade.

Gleide destacou a importância 
desses encontros. “Esse seminário 
tem o objetivo de difundir o conhe-
cimento dos colaboradores frente 
ao Home Care, é um momento de 
compartilhar as experiências”, des-
tacou a assessora, acrescentando 
que a S.O.S. Vida tem sido objeto 
de estudo de pesquisadores inter-
nos e externos. Disse ainda que a 
intenção é que os trabalhos sejam 
publicados em revistas científicas e 
também apresentados em congres-
sos e seminários do setor.

DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS
“Inovação Tecnológica do Sistema 
de Distribuição de Insumos Farma-
cêuticos em Home Care” é o tema 
da pesquisa desenvolvida por Arau-
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Esta é uma 
publicação da 

S.O.S. Vida

CARO LEITOR,

Nesta última edição do ano do informa-
tivo resolvemos presentar o nosso leitor 
com mais páginas e mais conteúdo sobre 
Home Care, um dos serviços de saúde 
que mais crescem no Brasil e que leva 
um atendimento customizado e huma-
nizado para os pacientes que precisam 
de atendimento pós-hospitalar.

Uma das reportagens aborda a nossa filial 
de Brasília, a nova aposta da empresa, 
que visa ter abrangência nacional. Es-
tamos levando para a capital federal a 
qualidade já aprovada há mais de três 
décadas na Bahia e há mais de 10 anos 
em Sergipe, um serviço diferenciado cen-
trado nas necessidades individuais do 
paciente e no cumprimento de protocolos 
internacionais de qualidade. 

O informativo traz ainda uma matéria mos-
trando que temos conseguido, graças ao 
esforço de nossa equipe multidisciplinar, 
manter os índices de infecção abaixo 
da meta. Coordenado pela médica in-
fectologista Monique Lírio, o programa 
de controle de infecção da S.O.S. Vida 
tem alcançado excelentes resultados, 
diminuindo, ano a ano, os índices nos 
domicílios.

Outra reportagem mostra que nosso pro-
grama de cuidados paliativos recebeu o 
certificado de distinção da Joint Commis-
sion Internacional (JCI), atestando que 
o nosso programa oferece um nível de 
excelência de atendimento seguindo 
padrões internacionais. 

Temos ainda uma matéria mostrando o 
esforço da empresa para produzir conhe-
cimento. Por meio do Nupec (Núcleo de 
Pesquisa e Ensino Científico) estão sendo 
feitos estudos sobre Home Care tanto por 
colaboradores internos como por pes-
quisadores externos, que estão usando 
dados da S.O.S. Vida para desenvolver 
suas pesquisas. 

Boa leitura!

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

HOME CARE É OBJETO DE  
ESTUDOS CIENTÍFICOS
Núcleo de Pesquisa e Ensino Científico da S.O.S. Vida  
estimula a produção de conhecimento

Editorial

www.sosvida.com.br

na Itaicy  (coordenadora de supri-
mentos e logística da S.O.S. Vida) 
e Raquel Dorea (farmacêutica). A 
primeira etapa do trabalho apre-
senta o desafio da implantação da 
tecnologia de automação como 
solução inovadora para atender 
aos anseios da sustentabilidade fi-
nanceira, qualidade e minimização 
de riscos à segurança do paciente.  
O próprio título já explica a pes-
quisa: são ações para melhorar o 
sistema de distribuição de insumos 
farmacêuticos. 

LESÃO DE PELE
Outro trabalho apresentado tem o 
seguinte título: “Análise da implan-
tação do método de classificação 
de lesão por complexidade em as-
sistência domiciliar”. A pesquisa é 
de autoria das enfermeiras Samanta 
Machado, Rosemary Teles e Ana 
Cláudia Gonzaga. A ideia, segundo 
explica Ana Gonzaga, é consolidar a 
aplicação do novo método de clas-
sificação da assistência prestada ao 
paciente portador de lesão, quanto 
ao grau de complexidade: baixa, 
média e alta, utilizada na assistência 
de gerenciamento para tratamento 
de lesão. O trabalho traz, além da 
análise comercial, o comparativo 
entre método anterior e o atual com 
os novos critérios, tornando mais cla-
ro o acompanhamento da evolu-
ção e/ou involução do tratamento 
à medida que se identifica o desma-
me ou extensão da complexidade.
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PROTOCOLOS DE CUIDADOS REDUZEM A 
INFECÇÃO DOMICILIAR
Esforço da equipe multidisciplinar tem obtido bons resultados

QUALIDADE NA 
ASSISTÊNCIA

Manter o número de Infecções 
hospitalares controlado é uma 

preocupação nos serviços de saúde.   
Segundo a Organização mundial 
da Saúde (OMS), 7 a 10% dos pa-
cientes internados são afetados por 
infecções – considerada uma das 
principais causa de complicações 
durante a permanência no hospital.

Para diversos quadros e tratamen-
tos, como a administração de anti-
bióticos venosos, a atenção domi-
ciliar passa a ser uma opção mais 
adequada, por apresentar menor 
risco de infecção e também pela 
proximidade da família.  

Porém, os tratamentos de Home 
Care também precisam manter 
controles rígidos, estabelecendo 
protocolos, rotinas e procedimen-
tos para manter as ocorrências no 
menor número possível.

Coordenado por Monique Lírio, mé-
dica infectologista, o programa de 
controle de infecção da S.O.S. Vida 
tem alcançado excelentes resulta-
dos, diminuindo, ano a ano, índices 
de infecção nos domicílios. 

Infecção domiciliar diz respeito 
àquela que ocorre em pacientes 
que não apresentavam os sintomas 
no momento em que foram admiti-
dos no Home Care.

A médica explica que quanto mais 
complexo o tratamento – como nos 
casos de uso de dispositivos inva-
sivos – maior o risco de infecções.

“É importante o compromisso com 
a realização de todos os protocolos 
de cuidados para inserção e 
manutenção dos dispositivos 
invasivos, observando, por exemplo, 
qual o tipo de higiene que precisa 
ser feita e qual o prazo que eles 
precisam ser trocados. Por isso o trei-
namento dos profissionais de saúde 
precisa ser constante.

Além disso, se faz necessário orien-
tações para cuidadores e familiares 
envolvidos no contato com o pa-
ciente no domicilio. A higienização 
correta das mãos, por exemplo, é 
um cuidado simples, mas ao mesmo 
tempo de grande importância para 
prevenir as infecções”, destaca a 
médica.

Existe uma rotina e uma grade de 
treinamento, realizados presencial-
mente e também na plataforma 
de EAD (educação a distância) 
da S.O.S Vida, para todos os profis-
sionais da assistência ao paciente.  
Os treinamentos são obrigatórios 
e frequentes, o que contribui para 
manter o índice de infecção de-
crescente.

O controle das taxas de infecções 
na Atenção Domiciliar é feito 
mensalmente através do monito-
ramento dos relatórios. A partir daí 
os indicadores são calculados e, 
posteriormente, compartilhados 
com a Anahp (Associação Nacio-
nal de Hospitais Privados) e opera-
doras, trazendo transparência para 
o processo.

Segundo a médica, a taxa zero 
global é uma meta impossível de 
alcançar, mas ressalta os bons in-
dicadores nos últimos anos.

“Temos conseguido bons resultados, como taxa zero para 
alguns tipos de infecções, como nos casos de pacientes com 

uso de cateter.  E de modo geral, temos mantido o quadro 
abaixo dos indicadores internacionais”.
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Dra. Monique Lírio
Médica

MANUAL DE  
BOAS PRÁTICAS
Dra. Monique informa que a S.O.S. 
Vida está desenvolvendo um Pro-
tocolo de Controle de Infecções 
para o Home Care, em um trabalho 
conjunto com a Anahp e outras 
empresas do segmento.  A ideia é 
recomendar a adoção do proto-
colo nacionalmente.

A médica cita como exemplo um 
protocolo informando os cuidados 
na inserção e disposição dos dispo-
sitivos invasivos, prazos de troca e 
higienização, além do uso de me-
dicamentos. 

“É fundamental que todas as empresas 
tenham protocolo de utilização 
racional de antimicrobianos e que 
tenham profissionais especializados 
em controle de infecção”.

A médica atribui a diminuição das 
taxas na S.O.S. Vida à adoção des-
sas medidas.

USO RACIONAL DE 
ANTIBIÓTICOS
Os antibióticos utilizados no tra-
tamento das infecções também 
demandam protocolos rígidos de 
controles.

“Possuímos uma política de uso 
racional de antibióticos, para que seja 
escolhido o medicamento certo para 
aquele sítio de infecção, na dose 
indicada e no tempo adequado.  
Essa prática tem como objetivo de 
diminuir a indução de resistência 
bacteriana e reduzir possíveis efeitos 
colaterais destes medicamentos”, 
finaliza a Dra Monique. 3 In
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“Foi uma surpresa 
maravilhosa para a 

minha neta, que viu as 
profissionais fantasiadas 

e distribuindo alegria. 
Até os vizinhos foram 

chamados para 
participar”.

INTERAÇÃO 
E EMPATIA ALEGRIA E AMOR NA HUMANIZAÇÃO DO CUIDADO

Profissionais da S.O.S. Vida levam entretenimento  
para pacientes no mês das crianças

Para a psicóloga Cláudia Cunha, 
a iniciativa ofereceu um momento 
lúdico que os pacientes não têm 
no dia a dia, mudando o foco da 
doença, dos medicamentos, para 
a alegria, a descontração. “É uma 
ação que humaniza o cuidado, 
melhorando a qualidade de vida”.

Ela ressalta ainda a importância de 
os profissionais irem para ver as pes-
soas com um outro olhar, levando 
entretenimento e brincadeira para 
os pequenos. 

Ao final da ação, os familiares ava-
liaram a iniciativa e todos deram 
nota 10. “Essa será mais uma ação 
que fará parte do calendário anual 
da empresa para promover a ale-
gria e o bem-estar dos seus pacien-
tes”, finaliza Andréa Couto.

isso ganharam um fone de ouvido 
como brinde, além de muita alegria 
e risadas.

“Foi um momento de interação e 
empatia, todos unidos para tornar 
aquele dia mais animado e feliz”, 
destaca Andréa Couto, lembrando 
que este ano a ação aconteceu so-
mente com os pacientes da matriz, 
mas a ideia é que seja estendida 
também para as filiais de Aracaju 
e Brasília.  

As profissionais se dividiram em 
equipes para visitar seis pacientes. 
Participaram também da ação as 
médicas Gabriela Fontoura e Jés-
sica Almeida e a enfermeira Ana 
Cláudia Gonzaga. Além disso, o mo-
torista Joselino Júnior tocou violão 
para as crianças, tornando a visita 
ainda mais animada.

Esse depoimento agradecido é 
de Maria Santos Silva, avó da pa-

ciente Lara Beatriz, 16 anos, mora-
dora da Boca do Rio, que recebeu a 
visita da supervisora da Fisioterapia 
Andréa Couto, da Assistente Social 
Carla Gabriela, além da Psicóloga 
Claudia Cunha, todas fantasiadas, 
levando simpatia e diversão. 

Andréa Couto lembra que a ideia 
surgiu no ano passado, durante o 
Dia das Crianças. Ela idealizou que 
essa ação fosse mais cuidadosa, 
humanizada e cercada de amor. 
Foi criado um projeto e a ideia foi 
abraçada pela empresa. Este ano, 
com ajuda dos alguns voluntários, 
o sonho se concretizou e a equipe 
foi fantasiada fazer as visitas aos 
pacientes da pediatria. A maioria 
tem dificuldade de locomoção, por 
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A Associação Nacional dos Hospi-
tais Privados (Anahp) possui um 

Grupo de Trabalho (GT) em Home 
Care, que tem a função de com-
partilhar as boas práticas, construir 
indicadores e conteúdo técnico vol-
tado para melhorar a segurança do 
paciente. Na entrevista a seguir, o 
presidente do Conselho Administra-
tivo da Anahp, Dr. Eduardo Amaro, 
aborda esse trabalho que vem sen-
do realizado na entidade, além de 
falar sobre Home Care, desospitali-
zação e mercado de saúde no Brasil. 

Formado pela Faculdade de Medi-
cina de Santo Amaro, Dr. Eduardo 
Amaro é pediatra neonatologista e 
diretor do Hospital e Maternidade 
Santa Joana, em São Paulo. 

De que forma a Anahp  
vem apoiando o setor  
de Home Care?
A Atenção Domiciliar, de fato, é uma 
modalidade que tem crescido no 
Brasil e é extremamente necessária. 
Em 2015, a Anahp, inclusive, estabe-
leceu uma nova categoria de “afi-
liado”, permitindo a participação de 
instituições de atenção domiciliar na 
Associação e instituindo um Grupo 
de Trabalho focado na temática, 
desde então vem trabalhando ati-
vamente no compartilhamento de 
melhores práticas, construção de 
indicadores e conteúdo técnico, in-
clusive com a participação pontual 
e apoio do próprio NEAD (Núcleo 
Nacional das Empresas de Serviços 
de Atenção Domiciliar).

Hoje, além das grandes empre-
sas de atenção domiciliar, como 
a S.O.S. Vida, observamos um 
movimento dos próprios hospitais 
investindo em estruturas de aten-
ção domiciliar, visando uma maior 
desospitalização e cuidado mais 
adequado dos pacientes que 
não necessariamente precisam 
de uma infraestrutura complexa  
como a hospitalar.

Em sua opinião, o 
envelhecimento 
populacional, que 
demanda novos tipos  
de cuidado em saúde,  
é a principal causa para  
o crescimento desse  
tipo de serviço?  
O Sr. apontaria outras?
O envelhecimento populacional 
tem um peso importante no cres-
cimento da modalidade de aten-
ção domiciliar, mas, além disso, é 
importante olharmos para a nossa 
sociedade atual. Diferente do século 
passado, em que as famílias eram 
grandes, com muitos filhos, hoje elas 
são pequenas e não dispõem de 
pessoas que possam cuidar daquele 
idoso ou daquele doente que preci-
sa de um cuidado especial.

Manter esta pessoa em uma estru-
tura hospitalar, onera o sistema de 
saúde e não faz bem para o doente, 
que certamente poderia ter uma 
recuperação muito melhor e mais 
adequada em sua casa e junto de 
seus familiares.

Fale um pouco sobre o GT 
em Home Care da Anahp
O GT Home Care é um dos mais ati-
vos na Anahp. O grupo já produziu 
uma série de materiais técnicos e 
orientativos, firmou uma parceria im-
portante com o NEAD, acompanha 
periodicamente indicadores padro-
nizados relacionados à atenção do-
miciliar entre os membros Anahp e 
promove com frequência eventos 

“Quem mais se 
beneficia dessa 

cultura da qualidade 
é o paciente”

com o intuito de disseminar a 
importância da atenção domiciliar 
no país, os benefícios para o sistema 
e para os pacientes.

As empresas de saúde têm 
buscado a certificação 
como forma de melhorar 
a qualidade de seus 
serviços. De que maneira  
o paciente se beneficia  
da Acreditação?
Acreditação é um critério de ele-
gibilidade para ser um membro 
da Anahp. Quando um prestador 
de serviços de saúde se submete 
ao processo de Acreditação, por 
exemplo, existe um grande investi-
mento financeiro para adequação 
aos critérios exigidos. É necessário 
o envolvimento de toda a equipe 
da instituição e o processo é com-
plexo, porém o resultado pode ser 
observado nos indicadores de de-
sempenho dessas instituições, nos 
resultados assistenciais. Enfim, quem 
mais se beneficia dessa cultura da 
qualidade é o paciente.

Infelizmente a cultura da avaliação 
dos serviços de saúde ainda está 
em seu estágio embrionário no Bra-
sil. No entanto, esse diferencial é 
uma importante ferramenta para a 
população avaliar se determinada 
instituição preza pela qualidade e 
segurança do atendimento.

ENTREVISTA “A ATENÇÃO DOMICILIAR TEM CRESCIDO NO BRASIL 
E É EXTREMAMENTE NECESSÁRIA”

Dr. Eduardo Amaro
Presidente do Conselho Administrativo da Anahp
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HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA É UM 
DOS DIFERENCIAIS DO HOME CARE
Especialistas apontam Acreditação como fator 
determinante para aumentar a segurança do paciente

ACREDITAÇÃO

Iniciativas que visam contribuir para 
a minimização de riscos e danos ao 

paciente são buscadas por todas 
as empresas e instituições da área 
de saúde. Esse aspecto é tão impor-
tante, que a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) definiu o dia 17 de 
setembro como o Dia Mundial da 
Segurança do Paciente, momento 
de reflexão para promover a cons-
cientização sobre o tema.

O setor de Home Care está inserido 
nesse contexto, com as empresas 
buscando a Acreditação para me-
lhorar a prestação do serviço. Para 
a médica Christina Ribeiro, espe-
cialista em gestão de serviços de 
saúde, mestre e doutora, com expe-
riência na área de atenção domici-
liar e gestão de pacientes crônicos, 
uma das vantagens do Home Care 
é a customização e qualidade da 
assistência prestada, por meio da 
operacionalização de planos de 
atenção individualizados, execu-
tados por profissionais capacitados 
e focados em qualidade técnica.

Segundo ela, o aprimoramento de 
processos assistenciais e de gestão 
de serviços, por meio da Acredita-
ção, acarreta “melhorias na quali-
dade, segurança, experiência do 
paciente, resultados diferenciados 
e desfechos importantes para todos 
os envolvidos no ciclo do cuidar”.

A proprietária da empresa Bom Cui-
dar Assistência Domiciliar e Cuida-
dores, Claudia Pedrosa, reforça a 
questão da segurança do pacien-
te em Home Care. Segundo ela, 
minimizar os riscos da internação 
hospitalar, como infecções, e o 
contato direto com outras doen-
ças são pontos relevantes. Porém, 
estar no conforto da casa com os 
familiares é muito importante para 
o acolhimento do paciente, contri-
buindo em sua recuperação. “Par-
ticularmente defino as vantagens 
do Home Care em duas palavras: 
humanização e bem-estar”.

ACREDITAÇÃO E 
SEGURANÇA
Para o diretor de relacionamento 
com o corpo clínico do Hospital 
Aliança, em Salvador, o médico Ál-
varo Nonato, a Acreditação for-
talece a segurança do paciente, 
motiva e engaja os funcionários e 
melhora a eficiência operacional. 
Ele lembra que o hospital possui 
duas Acreditações (a Qmentum 
International e a ONA - Organização 
Nacional de Acreditação).

Dr. Álvaro Nonato é um defensor do 
Home Care e diz que sempre que 
possível indica esse tipo de assistên-
cia. “Sempre atuei, enquanto ges-

tor, para que houvesse uma maior 
aproximação entre as empresas de 
Home Care e os hospitais”. O diretor 
do Hospital Aliança ressalta ainda 
que a atenção domiciliar garante 
que esse cuidado seja continuado 
sem perda de segurança e nem de 
qualidade.

AMBIENTE FAVORÁVEL
O Home Care é um serviço que, em 
diversos casos, propicia ambiente 
favorável à recuperação, pois pro-
porciona humanização do atendi-
mento, permite a participação ativa 
dos familiares e fortalece o vínculo 
entre os profissionais, os membros 
da família e o paciente. Esta é a 
avaliação da superintendente de 
relacionamento e gestão médica 
da SulAmérica, Dra. Hashilla De Cic-
co, sobre o atendimento domiciliar.

A médica destaca ainda a impor-
tância de as empresas do setor 
serem acreditadas. “Esses certifi-
cados garantem qualidade no 
atendimento, segurança para o 
paciente e maior eficiência”, afirma 
ela, que ressalta ainda a exigência 
das instituições certificadoras para 
conceder o título. “Existem requisi-
tos, protocolos e processos que as 
empresas precisam manter muito 
claros e adequados para receber 
esses certificados de qualidade”.

Dra. Christina Ribeiro

Dr. Álvaro Nonato

Médica

Diretor do Hospital Aliança
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NOVA FILIAL LEVA EXPERIÊNCIA DE  
HOME CARE PARA BRASÍLIA
A intenção é oferecer a qualidade já aprovada há mais 
de três décadas na Bahia e há mais de 10 anos em Sergipe

NOVOS 
MERCADOS

Patrícia Espino
Médica

A S.O.S. Vida traz uma propos-
ta diferenciada no serviço de 

Home Care em Brasília. Esta é a 
visão da coordenadora médica da 
filial da capital federal, Dra. Patrícia 
Espino, oncologista com pós-gra-
duação em cuidados paliativos. 
“A S.O.S. Vida traz toda sua expe-
riência, construída em mais de 30 
anos de mercado. Nosso trabalho é 
sempre centrado nas necessidades 
individuais do paciente e no cumpri-
mento de protocolos internacionais 
de qualidade, o que garante maior 
segurança em todos os processos”.

Dra. Patrícia Espino lembra que a 
população de Brasília tem um grau 
elevado de expectativa de vida e 
envelhece em ritmo acelerado, o 
que traz um crescimento da inci-
dência de doenças crônicas.  Nesse 
cenário, aumenta a demanda por 
serviços como o Home Care, que 
oferece, quando necessário, supor-
te para cuidados específicos.

“Existe uma grande diferença entre 
vida longa e vida plena. A S.O.S. 
Vida aposta na segunda opção, 
por isso desenvolve um trabalho de 
valorização da vida em todos os 
seus aspectos, clínicos, emocionais 
e sociais”, explica a médica.

INVESTIMENTO NA 
CAPACITAÇÃO
Para manter o padrão de qualida-
de já consolidado, toda a equipe 
de Brasília passou pela capacitação 
técnica e reconhecimento dos va-
lores, missão e visão da 
empresa. Esse cuidado 
é estendido à toda a 
equipe que presta aten-
dimento ao paciente 
da S.O.S. Vida, seja no 
programa de Pediatria, 
Cuidados Paliativos, 
Ventilação Mecânica e 
Saúde da Pele.

A proposta, explica a coordena-
dora médica, é oferecer à Brasília 
a qualidade já aprovada há mais 
de três décadas na Bahia e há mais 
de 10 anos em Sergipe. “Está em 
nossa Visão ser uma empresa de 
abrangência nacional e é isso que 
buscamos com a abertura dessa 
segunda filial”.

AÇÕES PLANEJADAS
Isabella Napoli, assessora de Projetos 
em Saúde da empresa, destaca 
que antes de chegar ao mercado 
de Brasília foi realizado um estudo 
para identificar as oportunidades e 
dimensionar a estrutura necessária 
para oferecer um serviço de quali-
dade na capital federal.

A assessora coloca como destaque, 
na atuação da S.O.S. Vida, a forte 
cultura de gestão de processos e a 
adoção de protocolos de padrão 
internacional promovidos, princi-
palmente, pelo fato de a empresa 
ser Acreditada pela Joint Commis-
sion International (JCI), considerada 
uma das mais rigorosas instituições 
certificadoras na área da saúde em 
todo mundo.

“Esse é um forte diferencial com-
petitivo, pois permite prestar uma 
assistência mais segura e organi-
zada. Uma operação Acreditada 
promove a melhoria constante dos 
processos, corrigindo falhas e ano-
malias de maneira mais rápida e 
eficiente. Isso tudo sem perder de 
vista o paciente, que está no centro 
do cuidado”.

Isabella ressalta ainda que esse 
resultado é percebido por todos 
os envolvidos no processo, seja o 
paciente, o familiar, o médico assis-
tente ou a operadora. “Uma assis-
tência de qualidade é feita com o 
olhar e a atenção para todos, sem 
prejuízo, danos ou insatisfações”.

PROCESSO DE 
QUALIDADE
Pioneira e líder de mercado em 
Home Care na Bahia, a S.O.S. Vida 
é a 2ª empresa do setor no Brasil e 
1ª no Norte/Nordeste a conquis-
tar a Acreditação pela JCI (Joint 
Commission International), uma 
das mais conceituadas instituições 
certificadoras da área de saúde.  
A filial de Aracaju também possui a 
certificação JCI.

A S.O.S. Vida é uma das principais 
empresas de Home Care do Brasil, 
sendo considerada uma referência 
no setor, principalmente em relação 
à gestão de qualidade e segurança 
do paciente. 

Uma das primeiras instituições de 
saúde do Brasil Acreditadas pela 
JCI – Bahia em 2012 e Sergipe em 
2018 –, em 2019 tornou-se a primeira 
empresa de Home Care da América 
Latina a garantir o certificado de 
distinção da JCI para o Programa 
de Cuidados Paliativos.

“A Acreditação e a recente certifi-
cação do Programa de Cuidados 
Paliativos são exemplos de nosso 

compromisso com a ex-
periência e a segurança 
dos pacientes, seus fami-
liares e também da nos-
sa equipe. Essa é a linha 
de trabalho que orienta 
todos nossos esforços”, 
finaliza Isabella Napoli.

Brasília tem um grau elevado 
de expectativa de vida e a 
população envelhece em 
ritmo acelerado 7 In
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METODOLOGIA LEAN AJUDA NA REDUÇÃO DE DESPERDÍCIOS
Grupo de gestores da empresa está sendo capacitado no programa

LEAN

Bruno Battaglia
Gerente de projetos do Lean Institute Brasil

Resolver problemas e reduzir 
desperdícios. Estes são os dois 

grandes pilares da metodologia 
Lean, iniciativa presente em gran-
des hospitais e instituições de saúde 
que agora chega à S.O.S. Vida, em-
presa que está sempre inovando e 
buscando prestar o melhor serviço 
para seus pacientes.  

O gerente de projetos do Lean Ins-
titute Brasil, Bruno Battaglia, está 
capacitando um grupo de gesto-
res para a aplicação da metodo-
logia, cujos trabalhos tiveram início  
em outubro. 

Até o momento foi feito um ma-
peamento do fluxo de valor com 
base na nova metodologia, a partir 
da sugestão dos participantes. “A 
intenção é melhorar ainda mais a 
qualidade da entrega, reduzindo a 
energia gasta para realizar as tare-
fas e melhorando a comunicação 
para conseguir levar mais valor para 
os pacientes”, destaca o facilitador.

Bruno informa que já fez esse tipo 
de trabalho na área de saúde, mas 
que é a primeira vez em Home Care. 
O primeiro ciclo dos 11 encontros 
que serão realizados até o próximo 
ano já está acontecendo para a 
implementação das primeiras ideias 
de melhoria.

O consultor explica que a parte téc-
nica de ferramentas e metodologia 

é uma parte do programa. Outro 
componente importante é o social. 
“É preciso o engajamento das pes-
soas para o processo acontecer e 
as lideranças são multiplicadores”. 

Para a Coordenadora da Qualida-
de da S.O.S. Vida, Simara de Jesus, 
“a metodologia Lean é uma ex-
celente aliada para promovermos 
uma filosofia de melhoria constante 
em todas as etapas do trabalho”.

A Gerente de Gestão de Pessoas 
da S.O.S. Vida, Sônia Cotrim, lembra 
que a iniciativa desse treinamento 
está contemplado no planejamento 
estratégico da empresa, com foco 
no aprimoramento de processos. 
“Está sendo um trabalho muito 
gratificante, pois estamos sendo 
estimulados a uma mudança de 

pensamento”, destaca Sônia, acres-
centando que o objetivo maior é 
a melhoria contínua dos processos 
visando a redução de desperdícios 
e aumento da produtividade. Ela 
ressalta ainda que algumas inicia-
tivas já estão sendo implementadas 
dentro da metodologia Lean.

Desenvolvida originalmente no 
setor industrial pela montadora 
japonesa Toyota, a metodologia 
Lean busca essencialmente elimi-
nar desperdícios continuamente 
e resolver problemas de maneira 
sistemática.

Presente nas grandes corpora-
ções, o Lean é uma filosofia que 
repensa a maneira como se lide-
ra, gerencia e desenvolve pes-
soas visando otimizar o tempo e 
gerir orçamentos de forma eficaz 
e otimizada.

Toda iniciativa baseada no Lean 
precisa estar embasada em pro-
pósitos orientados para a criação 
de valor para o cliente. A partir 
disso, são feitas as mudanças, 
com a criação de novos proces-
sos voltados para se atingir os 
objetivos propostos.

ENTENDA O  
QUE É O LEAN
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CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL
Iniciado em 2010, o programa de Cuidados Paliativos da S.O.S. Vida 
garante o certificado de distinção da Joint Commission Internacional (JCI)

CUIDADOS 
PALIATIVOS

Considerada uma das mais rigo-
rosas instituições certificadoras 

na área da saúde em todo mundo, 
a certificação da JCI atesta que o 
programa oferece um nível de ex-
celência de atendimento seguindo 
padrões internacionais.  

No Brasil, apenas o Hospital Paulista-
no possui um programa de cuidados 
paliativos certificado pela JCI, po-
rém a S.O.S. Vida é a única empresa 
de Home Care da América Latina 
a possuir um programa certificado 
pela instituição.

A primeira etapa do processo ini-
ciou-se em maio de 2019 com uma 
visita diagnóstica, onde foi cons-
tatado a utilização de protocolos 
e indicadores definidos sendo uti-
lizados por uma equipe de profis-
sionais especializados no assunto.  
Em outubro de 2019 o programa foi 
certificado com excelência.

CULTURA DA QUALIDADE
Segundo a coordenadora da Qua-
lidade da S.O.S. Vida, Simara de Je-
sus, essa nova certificação reforça 
a cultura da empresa de segurança 
do paciente, contagiando os cola-
boradores na busca constante pelo 
aperfeiçoamento. 

“O protocolo de cuidados paliativos 
define uma prática para garantir a sua 
aplicação dentro da melhor evidência 
científica.  Essa certificação coloca a 
S.O.S. Vida em um novo patamar de 
qualidade, garantindo um atendimento 
ainda melhor, beneficiando não só os 
pacientes em cuidados paliativos, mas 
também todos os familiares envolvidos”, 
destaca Simara.

A ABORDAGEM DE 
CUIDADOS PALIATIVOS
Cuidados Paliativos é uma aborda-
gem que promove a qualidade de 
vida de pacientes que enfrentam 
doenças que ameaçam a continui-
dade da vida, através da preven-
ção e alívio do sofrimento. 

“O foco do tratamento passa a ser 
o doente e não mais sua doença. A 
preocupação é controlar os sintomas 
que possam causar desconforto 
no paciente como náusea, vômito, 
dor, fadiga, cansaço, depressão, 
ansiedade, sonolência, dispneia 
e mal-estar,proporcionando a ele 
melhoria na qualidade de vida e um 
processo de terminalidade digno, 
do ponto de vista físico, emocional, 
social e espiritual, estendendo ainda 
o olhar sobre a família e cuidadores”, 
conforme explica a Dra. Ana Rosa 
Humia, coordenadora do programa 
de Cuidados Paliativos da S.O.S. Vida.

“Cuidados Paliativos é uma linha 
de assistência que proporciona 
conforto e dignidade em todas as 
dimensões do sofrimento humano ao 
indivíduo portador de doença crônica 
progressiva ou debilitante em fase final 
de vida”, acrescenta Simara de Jesus.

Dra. Ana Rosa lembra que existem 
pesquisas que mostram que cerca 
de 70% dos pacientes preferem mor-
rer no seu domicílio. 

“Para isso acontecer, muitas vezes é 
preciso uma estrutura de Home Care, 
porque são pacientes com doenças 
graves, que precisam de controle de 
sintomas”.

PROGRAMA DE  
CUIDADOS PALIATIVOS  
DA S.O.S. VIDA
Entre os diferenciais do serviço, a 
Dra. Ana Rosa destaca a assistência 
personalizada, baseada em proto-
colos de segurança; o acompanha-
mento multiprofissional; a participa-
ção efetiva da família e cuidadores 
na assistência ao paciente; um 
controle rigoroso da dor e demais 
sintomas e um foco no paciente e 
não na doença. 

“A nossa preocupação é com a 
qualidade de vida”, ressalta a médica 
paliativista, que cita uma frase de Lilian 
Hennemann-Krause: “Ainda que não se 
possa curar, sempre é possível cuidar”.

Dra. Ana Rosa Humia
Coordenadora do programa

O núcleo multiprofissional do pro-
grama inclui médicos, enfermeiras, 
psicólogas e assistentes sociais com 
formação na área.  Além disso, os 
serviços de terapias terceirizados 
e técnicos em enfermagem que 
acompanham pacientes em cui-
dados paliativos são treinados pela 
equipe para que possam prestar um 
atendimento especializado e perso-
nalizado, baseado na humanização 
e segurança, pilares da S.O.S. Vida. 

CUIDADOS PALIATIVOS  
NA BAHIA
O crescente envelhecimento da 
população brasileira deve acele-
rar a demanda por serviços como 
Home Care e cuidados paliativos, 
o que contribui para o aumento do 
interesse dos profissionais da área 
da saúde. 

Segundo dados da Pesquisa Na-
cional por Amostra de Domicílios 
Contínua (PNAD), órgão do IBGE, a 
Bahia é o sétimo estado com maior 
aumento da população.  Nesse ce-
nário, diversas iniciativas ganham 
espaços como a implantação da 
Câmara Técnica em Cuidados Pa-
liativos no Cremeb, os cursos reali-
zados pelo Instituto Paliar e o Café 
Paliativo Integrativo.

O Café Paliativo acontece mensal-
mente, sempre com um debate inte-
ressante sobre o tema. A S.O.S. Vida 
participa dessa ação, promovendo a 
vinda de palestrantes de outros esta-
dos para falar sobre esse conteúdo. 9 In
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FISIOTERAPIA EM CUIDADOS PALIATIVOS: FUNCIONALIDADE 
E QUALIDADE DE VIDA PARA O PACIENTE
Profissionais atuam para dar autonomia aos pacientes

CUIDADOS 
PALIATIVOS

Afisioterapia tem ganhado espa-
ço na área de cuidados palia-

tivos porque os desfechos hoje em 
dia têm se concentrado em quali-
dade de vida, funcionalidade, con-
forto e dignidade para o paciente. 
Esta é a opinião do fisioterapeuta 
Daniel Antunes Alveno, que atua 
no Hospital Universitário da Unifesf 
(São Paulo), além de ser professor e 
doutorando pela própria Unifesp. O 
profissional esteve em Aracaju par-
ticipando do I Congresso Sergipano 
Multiprofissional de Oncologia, que 
teve como um dos patrocinadores 
a S.O.S. Vida.

Na opinião de Daniel, em níveis di-
ferentes de atuação, todo paciente 
em cuidados paliativos precisa de 
um fisioterapeuta. “Às vezes ele de-
manda um tempo curto de fisiotera-
pia por estar no fim de vida, mas ela 
é importante e vai fazer diferença”. 

Ele dá o exemplo de um paciente 
oncológico com doença avançada 
e diminuição de massa muscular. 
Muitas vezes ele não consegue le-
vantar sozinho e nem controlar o tron-
co. “Em muitos casos conseguimos 
fazer com que esse paciente sente 
sozinho e tenha uma certa indepen-
dência em algumas atividades”, diz 
o especialista, acrescentando que a 
intenção é deixar o indivíduo o mais 
funcional possível. “Ou seja, é um 
paciente que se não tivesse fisiote-
rapia, seu último mês de vida seria 
em cima de uma cama, deitado”. 

Daniel reforça que a fisioterapia con-
segue dar um pouco de autonomia 
ao paciente, até para ele participar 
de seu próprio cuidado no dia a dia. 
“Às vezes o fisioterapeuta é o profissio-
nal que chega para dar um toque de 
alívio no sofrimento, de um posiciona-
mento melhor, de um conforto maior”.

Sobre o tratamento em Home Care, 
Daniel destaca que é importante a 
interação da equipe, isso porque 
nem sempre durante a visita do fi-
sioterapeuta todos os profissionais 
estarão presentes na casa. “É preciso 
capacitar a equipe multiprofissional 
para que tenha um olhar diferente 
sobre esses pacientes e propor 
terapêuticas que realmente façam 
sentido para aquela condição”. Na 
visão de Daniel, o fisioterapeuta não 
é um profissional que vai aplicar uma 
técnica de forma repetida e proto-
colar. Ele precisa ter um olhar diferen-
ciado, que proporcione autonomia e 
qualidade de vida para o paciente. 

Uma prova do interesse desse tema 
na área de saúde é que o próprio 
Daniel tem viajado bastante para 
falar sobre o assunto. Só neste se-
gundo semestre já participou de 
quatro eventos no Nordeste. “Não 
é uma questão de modismo”. 

No Brasil essa especialidade ainda 
está engatinhando, na visão dele. 
“Eu acredito que cuidado paliativo 
deveria fazer parte da formação 
básica de todo profissional de saú-
de. Temos muitas pós-graduações 
nessa área, mas não deveria ser 
uma especialidade e sim um co-
nhecimento básico”. 

Daniel Antunes Alveno
Fisioterapeuta

S.O.S. VIDA TEM 
EQUIPE ESPECIALIZADA
Os pacientes da S.O.S. Vida que pre-
cisam de cuidados paliativos podem 
contar com profissionais especializa-
dos no assunto. É uma equipe multi-
disciplinar que trabalha em conjun-
to para levar conforto e qualidade  
de vida. 

No caso da fisioterapia, conforme 
explica a profissional Edna Aragão, 
que atua na filial de Sergipe há 11 
anos, levar dignidade e autonomia 
para os pacientes são alguns dos 
objetivos dessa atividade. 

“O nosso trabalho tem como finali-
dade priorizar o conforto, através do 
controle de sintomas e alívio da dor, 
bem como o manejo da dispneia. 
Contribui também para a melhora 
da qualidade de vida, dando su-
porte para que os pacientes vivam 
o mais ativamente possível e de 
forma digna” destaca a profissional, 
acrescentando que a autonomia 
aumenta a autoestima do indivíduo 
e auxilia no tratamento.

Edna ressalta, entretanto, que o 
fisioterapeuta não atua sozinho. 
“Todos os casos são discutidos 
com a equipe multidisciplinar para 
que sejam encontradas as me-
lhores soluções, ninguém atua de 
forma isolada. Uma equipe coesa, 
como a nossa, faz toda a diferen-
ça na atenção ao paciente e à  
sua família”.
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CUIDADOS 
PALIATIVOS

Durante a apresentação do médi-
co, Dra. Marta Simone agradeceu 
a presença da equipe da S.O.S 
Vida e dos convidados. “É uma 
missão nossa atuar nessa área, 
levando conforto e qualidade de 
vida para nossos pacientes que 
não têm mais possibilidade de cura, 
mas que merecem um fim de vida  
com dignidade”.

As médicas Marta Simone e Luana 
Brandão participaram do I Congres-
so Sergipano Multiprofissional de On-
cologia. A primeira ministrou uma 
palestra sobre “Cuidados centrados 
no paciente” e a segunda partici-
pou de um WorkShop discutindo 
sobre indicação, manejo clínico e 
psicossocial, além de cuidados em 
fim de vida com profissionais das 
diversas especialidades da saúde.

Antes do congresso, o médico par-
ticipou de um jantar, promovido 
pela S.O.S. Vida, que contou com 
funcionários da equipe multidisci-
plinar da empresa e convidados 
de operadoras de planos de saúde 
e profissionais da área médica. Foi 
uma oportunidade de integração 
para os profissionais da cidade, 
que elogiaram a iniciativa, como 
a representante da Cassi, Gilmara 
Machado: “A S.O.S. Vida faz isso de 
forma brilhante, sempre promoven-
do encontros com os profissionais da 
cidade, garantindo essa interação”. 

Durante o evento, Dr. Toshio foi ho-
menageado pela S.O.S. Vida, re-
cebendo das mãos do presidente 
da empresa, Dr. José Espino, e da 
gerente da filial de Aracaju, Dra. 
Marta Simone, uma lembrança do 
artesanato típico da cidade.

A sociedade precisa falar mais 
sobre cuidados paliativos para 

que esse conceito alcance um nú-
mero cada vez maior de pessoas. 
Esta é a visão do médico geriatra, 
chefe do Serviço de Cuidados Pa-
liativos no Instituto do Câncer do Es-
tado de São Paulo, Dr. Toshio Chiba, 
que esteve em Aracaju no mês de 
novembro participando do I Con-
gresso Sergipano Multiprofissional de 
Oncologia, evento apoiado pela 
S.O.S. Vida.

Na opinião do médico, as pessoas 
não se preparam para a morte em 
nossa sociedade e se esse processo 
não for bem conduzido pode deses-
truturar uma família. “Quem passa 
dos 50 anos, por exemplo, deve re-
fletir e pensar: o que estou fazendo 
neste mundo? O que tenho ainda 
pela frente? A humanidade ainda 
não aprendeu essa lição básica”.

Sobre o tratamento em cuidados 
paliativos, o médico ressalta que 
nessa área não existe fórmula pron-
ta. “O principal é o foco no pacien-
te e na família como unidade de 
tratamento e cuidado. O pacien-
te, caso ele possa se manifestar, é 
quem deve definir suas prioridades”, 
destaca o Dr. Toshio.

MÉDICO GERIATRA DESTACA A AUTONOMIA DO  
PACIENTE EM CUIDADOS PALIATIVOS
Dr. Toshio Chiba participa, a convite da S.O.S. Vida, de evento integrativo em Aracaju
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UM NOVO CAMINHO
PARA O HOME CARE

EM BRASÍLIA

Presente em mais de 50 cidades na Bahia, 
Sergipe e agora no Distrito Federal.

Reproduziremos em Brasília o modelo que nos 
tornou uma referência em Home Care, sendo bem 

avaliada pelos médicos, operadoras de saúde e, mais 
importante, por nossos pacientes e seus familiares.

Para mais informações acesse:
brasilia.sosvida.com.br
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