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Após meses de pandemia, con-
tinuamos a ter vários impactos 

em nossas vidas como o rompimento 
social, mudança na forma de se 
relacionar, ausência ou excesso de 
informações, desemprego, dificulda-
des financeiras e, por que não dizer, 
solidão. Somos por natureza seres 
sociáveis e de repente tivemos que 
“ficar em casa” e se sentir amea-
çado de se aproximar das pessoas. 
Para muitos, estes impactos provo-
cam medo, angústia, irritabilidade 
e insegurança.

A mudança foi brusca, não nos dan-
do tempo para nos prepararmos, o 
que tornou a adaptação mais difícil. 
Algumas estratégias que tínhamos 
de aliviar o estresse foram tiradas 
repentinamente.  Quem não sente 
falta de ir ao shopping, praia, fes-
tas ou ver os amigos? A pandemia 
impõe exige mudança na maneira 
de pensar, rever crenças e ampliar 
a percepção da realidade, acei-
tando-a e adaptando-se. E, diante 
de tantos desafios, muitos não es-
tão sabendo lidar com as emoções 
que afloram. Com isso, o número de 
adoecimento e sofrimento psíquico 
aumentou. As pessoas que já tinham 
problemas de depressão e ansie-
dade intensificaram os sintomas e 
outros que não tinham começaram 
a desenvolver.

A Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ) realizou um es-
tudo apontando que os casos 
de depressão quase dobraram e 
os de ansiedade e estresse tive-
ram um aumento de 80%. A pes-
quisa, realizada por meio de um 
questionário online entre março e 
abril, teve a participação de 1460 
pessoas de 23 estados e também 
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Esta é uma 
publicação da 

S.O.S. Vida

CARO LEITOR,

Mesmo com a retomada da economia 
o momento é de manutenção dos 
cuidados com a higiene, pois a 
pandemia ainda não passou. Este é o 
conselho de nossos médicos, expresso 
muito bem em reportagens desta 
edição. A vacina ainda não ficou 
pronta e os casos de contaminação 
continuam altos, motivos mais do 
que suficientes para não relaxar  
na prevenção.

No Espaço Médico trazemos o 
pneumologista Almério Machado 
Júnior, que já atendeu diversos 
pacientes que contraíram a COVID-19 
e traz uma boa notícia nesse cenário 
de pandemia: a maioria das vítimas 
que tem algum tipo de sequela 
pulmonar se recupera e retoma a 
vida normal. Segundo ele, mesmo 
os casos mais graves, em que o 
paciente precisa ficar hospitalizado, o 
processo de recuperação apresenta  
resultados satisfatórios.

O informativo traz ainda uma 
entrevista com a nova gestora 
da Atenção Domiciliar da S.O.S. 
Vida (BA), Dra. Cristiara Allem, que 
aceitou o desafio de voltar para a 
empresa, substituindo Dra. Marta 
Passo. Ela apresenta sua visão 
sobre o novo trabalho e aborda os  
desafios do Home Care.

Outra reportagem traz um tema 
interessante, que é o controle da 
dor. Duas especialistas falam sobre 
esse tema, tanto do ponto de 
vista geral, quanto do Home Care, 
enfatizando que o acompanhamento 
multiprofissional é fundamental para  
o tratamento.

Esta edição não foi impressa como 
medida protetiva de contaminação.

Boa leitura!

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

COMO ESTAMOS LIDANDO  
COM AS EMOÇÕES?
Sônia Cotrim, psicóloga e gerente de gestão 
de pessoas da S.O.S. Vida

Editorial

www.sosvida.com.br

apontou que as mulheres estão 
mais propensas do que os homens 
a sofrer com ansiedade e estresse  
nesse período.

Algumas pessoas potencializam o 
medo de ficar doente ou internado. 
Elas também temem pela saúde 
da família. Um caminho para lidar 
com a situação é acolher os nossos 
sentimentos e ficarmos atentos aos 
sinais do corpo e da mente para 
depois gerenciá-los, como aumento 
da insônia, inquietação, aumento 
ou perda do apetite, sentimento 
de fracasso, pensamento acele-
rado ou obsessivo, aumento dos 
batimentos cardíacos, sinais de  
hipocondria ou paranoia.

Diante de tudo isso, o que podemos 
fazer para que a situação não piore? 
Temos ferramentas para cuidar de 
nós internamente tendo compaixão, 
perdoando, evitando ressentimen-
tos e exercitando a “escutatória”  
sem julgamento.

Essa dor é nossa, aceitá-la é o co-
meço para buscarmos a estabili-
dade psíquica e emocional. Todos 
os dias temos que fazer escolhas.  
Escolha ser feliz.

Artigo publicado no jornal  
A Tarde (BA) – 25/08/2020

Sônia Cotrim
Gerente de Pessoas da S.O.S. Vida
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REABILITAÇÃO

A fisioterapia para pacientes graves 
é voltada para os indivíduos que 
saem do hospital geralmente com 
traqueostomia e/ou dependentes 
de ventilação mecânica. A fisiotera-
pia trabalha para o desmame des-
ses suportes e o tempo vai depender 
da evolução de cada quadro. 

Andréa Couto finaliza com uma 
mensagem de otimismo. Segundo 
ela, os pacientes pós-COVID-19 têm 
tido uma boa resposta à fisioterapia. 
“Essa pandemia vai passar logo e 
iremos voltar ao atendimento sem 
máscara, com direito a um abra-
ço apertado em nossos queridos 
pacientes”. 

RESULTADO PRÁTICO
A filha de uma paciente da S.O.S. 
Vida, que prefere não se identificar, 
relata que a fisioterapia está sendo 
muito importante para a recupera-
ção da mãe, que faz exercícios três 
vezes por semana com o acom-
panhamento de um profissional e 
mudou a alimentação para ganhar 
massa muscular.

“Minha mãe faz alongamentos e 
exercícios com peso para fortale-
cer os músculos”, diz a filha, que 
destaca a atenção especial que 
o fisioterapeuta dedica à paciente, 
que tem 72 anos. “A fisioterapia é 
fundamental para ela, que assim 
não fica parada e vai conseguindo 
recuperar os movimentos”, ressalta 
a entrevistada, que mora com a 
mãe no bairro do Stiep, em Salvador.

Por esse protocolo, os casos são 
classificados como leve, moderado 
ou grave e a partir daí é traçado 
um planejamento fisioterapêutico 
individualizado, levando em con-
sideração cada demanda. Esse 
protocolo específico para pacien-
tes que tiveram COVID-19 avalia a 
funcionalidade, a força muscular e 
a capacidade funcional, seguindo 
escalas internacionais. 

Andréa Couto lembra que para os 
graus leve e moderado foi distribuí-
da uma cartilha de orientação de 
exercícios para realizar nos dias em 
que não tem fisioterapia.  

No caso de pacientes leves, Andréa 
explica que eles têm independência 
funcional, mas apresentam perda na 
parte motora. “Vamos trabalhar mais 
a força muscular”, destaca a espe-
cialista, que dá um exemplo: um indi-
víduo que consegue andar, mas so-
mente com ajuda de outra pessoa.

Para os pacientes considera-
dos moderados, Andréa Couto 
dá o exemplo daqueles que são 
dependentes de oxigênio. Nesse 
caso, serão trabalhados tanto o 
fortalecimento da musculatura 
respiratória, quanto dos demais 
músculos do corpo. É muito comum, 
segundo Andréa Couto, o uso de 
equipamentos para auxiliar os 
pacientes dessa categoria. 

As infecções causadas pelo novo 
coronavírus podem deixar se-

quelas motoras e respiratórias em 
alguns pacientes que tiveram com-
plicações decorrentes da doença. 
Nos casos em que são indicados 
o atendimento em Home Care, 
geralmente esses indivíduos pre-
cisam de fisioterapia para recu-
perar movimentos ou melhorar a  
capacidade pulmonar. 

Vários pacientes internados pela 
S.O.S. Vida que saíram de hospital 
estão fazendo fisioterapia devido 
a sequelas da doença, conforme 
explica a supervisora Andréa Cou-
to. A empresa, inclusive, montou 
um protocolo de atendimento, 
classificando os casos por grau de 
complexidade. Com a evolução da 
COVID-19, a área de fisioterapia da 
S.O.S. Vida criou uma série de proce-
dimentos específicos para atender 
de forma segura seus pacientes.   

“Fraqueza muscular, fadiga e al-
teração da marcha são algumas 
sequelas comuns na alta após a 
internação por COVID-19”, destaca 
Andréa Couto.

O programa de reabilitação ela-
borado pela S.O.S. Vida faz uma 
avaliação inicial na admissão do 
paciente em domicílio, consideran-
do a sua capacidade funcional e 
força muscular.

FISIOTERAPIA AJUDA A REABILITAR PACIENTES 
COM COVID-19 EM HOME CARE
S.O.S. Vida cria protocolo específico para atendimento fisioterapêutico domiciliar

Andréa Couto
Supervisora
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Patrícia Espino
Coordenadora médica

ACOLHIMENTO TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL AJUDA 
NO CONTROLE DA DOR
Além de tratar os sintomas, equipe da S.O.S. Vida atua na busca das causas

“Quando tratamos a dor de um pa-
ciente, não verificamos apenas 

o sintoma, mas o indivíduo em seu con-
texto emocional, espiritual e social”. Esta 
declaração da coordenadora médica 
da filial da S.O.S. Vida em Brasília, Dra. 
Patrícia Espino, traduz bem a atenção 
especial que a empresa dedica a esse 
assunto.

Oncologista com atualização em cui-
dados paliativos pelo Instituto Paliar, a 
médica lembra que a dor é o quinto sinal 
vital (os outros são frequência cardíaca, 
temperatura, respiração e pressão) e o 
protocolo da S.O.S. Vida preconiza a 
checagem de todos esses aspectos nos 
pacientes internados.

No caso daqueles que estão em cui-
dados paliativos, existe um acompa-
nhamento ativo e constante para o 
caso de algum deles apresentar uma 
dor mais intensa. “Nossos profissionais 
fazem contato diário com a família e, 
caso haja algum pico de dor, entra-
mos com condutas específicas para 
evitar o sofrimento”, destaca a médica, 
lembrando que esse é um indicador de 
qualidade do serviço.

Dra. Patrícia lembra que os pacientes 
precisam de outros profissionais, além do 
médico. “Por isso nossa equipe é multi-
disciplinar, com psicólogos, assistentes 
sociais, enfermeiros e fisioterapeutas. 
Todos atuando no controle da dor”. 

Ela lembra que sentir dor não é normal, 
por isso a equipe, além de tratar os sin-
tomas, atua na busca das causas. “A 
dor é uma forma de o corpo mostrar 
que algo não está em sintonia, não está 
funcionando bem”. 

A especialista esclarece que a medi-
cação não é a única forma de tratar 
a dor. Massagem, terapias integrativas 
e fisioterapia são algumas alternativas, 
que podem ser aplicadas, desde que 
decididas pela equipe multiprofissional.  

DIFERENCIAIS NO 
ATENDIMENTO
Desde 2008 a S.O.S. Vida faz avaliação 
da dor como quinto sinal vital. Além dis-
so, todos os pacientes que usam opioide 
são monitorados continuamente para o 
caso de alguma intercorrência.  

Em relação a pacientes em cuidados 
paliativos, a empresa tem um protocolo 
específico. Dra. Ana Rosa explica que 
geralmente são indivíduos que necessi-
tam de uma analgesia mais forte, pois 
estão com a doença em fase avança-
da. “A neoplasia, por exemplo, causa 
muita dor”, lembra a médica.  

A S.O.S. Vida possui um diferencial nes-
sa área. É a única empresa de Home 
Care da América Latina que tem um 
certificado de distinção em Cuidados 
Paliativos pela Joint Commission Inter-
nacional (JCI), uma das mais respeita-
das instituições certificadoras de saúde  
do mundo.

CONTROLE DA DOR
Graças ao uso da medicação ade-
quada, uma paciente da S.O.S. Vida 
em Aracaju, que demonstrava sentir 
muita dor, hoje tem um sono tranqui-
lo e interage com os profissionais de 
saúde. A paciente G.A.L., de 20 anos, 
possui Síndrome de Cri-Du-Chat e fibrose 
cística, e atualmente encontra-se em 
ventilação mecânica e uso de dieta 
por gastrostomia. 

A mãe conta que antes da chegada da 
S.O.S. Vida, em 2014, a filha ficava muito 
agitada e demonstrava sentir muita dor. 
Com a mudança da medicação, feita 
pelo grupo de Cuidados Paliativos, a 
jovem passou a ter qualidade de vida. 
“Aliviou o sofrimento dela e o meu”, diz 
a mãe, acrescentando que hoje a filha, 
além de dormir bem, sorri com a chega-
da da fisioterapeuta, demonstrando que 
gosta de fazer atividade física.

No Home Care da S.O.S. Vida é feito 
um controle ativo do paciente, o que 
permite fazer mudanças em tempo real. 
“É uma assistência personalizada”, des-
taca a médica, lembrando que toda a 
equipe multidisciplinar é alinhada nos 
protocolos para perceber se o paciente 
está sentindo algum tipo de dor. 

Esses sinais, acrescenta a Dra.Ana Rosa 
Humia, coordenadora do programa de 
Cuidados Paliativos da S.O.S. Vida, po-
dem se manifestar de várias formas. Os 
pacientes que não contactam enviam 
sinais indiretos, como aumento da fre-
quência cardíaca, gemidos ou então 
ficam passando a mão na região que 
está dolorida. “Nesses casos, indicamos 
a analgesia”, informa a médica, que 
também tem especialização em Cui-
dados Paliativos. 

Dra. Ana Rosa ressalta que a maioria 
dos casos de dor na população geral 
estão relacionados a problemas osteoar-
ticulares e cefaleia (dor de cabeça). 
Nos casos dos pacientes em Cuidados 
Paliativos temos dores causadas por vá-
rios tipos de mecanismos, inclusive para 
além da dimensão física, mas como a 
maioria é acamada, a falta de ativida-
de acarreta a chamada síndrome da 
imobilidade: muitas vezes a musculatura 
fica rígida e o paciente não consegue 
mexer os membros, o que geralmente 
causa muita dor. 

A médica enfatiza que no monitoramen-
to feito pelos profissionais da S.O.S. Vida 
existe uma escala de 0 a 10 para pacien-
tes contactantes, onde 0 é a ausência 
de dor e 10 a pior de todas. “Acima de 
4, o técnico de enfermagem, presente 
no domicílio, já entra em contato com a 
base 24h através de contato telefônico 
para que o médico oriente a melhor 
forma de tratamento”. 

Ana Rosa Humia
Médica da S.O.S. Vida
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Dra. Marta Simone
Gerente da S.O.S. Vida em Aracaju

COVID -19 IDOSOS PRECISAM DE ATENÇÃO ESPECIAL PARA 
EVITAR A CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19
Especialistas dão orientações sobre como lidar com esse público

para definir as estratégias voltadas 
à proteção dos pacientes e da equi-
pe”, conclui a médica. 

ISOLAMENTO AFETA 
SAÚDE MENTAL
O Espaço Ativo, em Aracaju, que 
atende idosos da cidade, também 
sentiu o impacto da pandemia. De 
acordo com a médica geriatra Julia-
na Silva Santana Pereira, as atividades 
estão restritas a teleconsultas e aten-
dimento em consultório para o con-
trole de doenças já existentes antes 
do surgimento do novo coronavírus.

Desde março o espaço não está 
fazendo atendimento em grupo, 

Os idosos exigem uma atenção 
especial nestes tempos de pan-

demia, pois é uma população vulne-
rável. Segundo a médica Marta Si-
mone, gerente da unidade da S.O.S. 
Vida em Aracaju, os idosos interna-
dos em Home Care geralmente pos-
suem alguma doença crônica, fator 
de risco para o agravamento da 
doença. “São muitos pacientes com 
sequelas e que vão ter mais com-
plicações se forem contaminados”.

A médica lembra que a atenção 
da família e da equipe de saúde 
visitadora precisa continuar igual ao 
primeiro dia da pandemia, com os 
cuidados de higiene e restrição de 
visitas ao domicílio. “Mesmo quem 
já contraiu o vírus e ficou curado 
não deve visitar os idosos, pois não 
existem dados científicos que com-
provem que essa pessoa não trans-
mite mais a doença”. 

Para a Dra. Marta Simone em vez 
de visitar, o ideal é telefonar, fazer 
chamada de vídeo e não perder 
o contato, pois os idosos podem 
entrar em depressão, caso percam 
a convivência com os familiares. 

As doenças mais comuns de indiví-
duos nessa faixa etária internados 
em Home Care são relacionadas 
ao sistema nervoso central, como 
sequelas de AVC (Acidente Vas-
cular Cerebral), doenças neuroló-
gicas como ELA (Esclerose Lateral 
Amiotrófica), pessoas que tiveram 
parada cardiorrespiratória, doenças 
oncológicas, entre outras. 

Dra. Marta Simone lembra que os 
pacientes da S.O.S. Vida contam 
com um protocolo seguro, adota-
do desde o início da pandemia. A 
empresa criou um comitê de crise 
que coordenou a elaboração de 
um Plano de Contingência para ga-
rantir a manutenção de suprimentos 
e preservar os atendimentos. “Esse 
grupo se reúne periodicamente 

mas deve retornar em outubro com 
as medidas de segurança deter-
minadas pelas autoridades sanitá-
rias. Segundo a Dra. Juliana Silva, o 
isolamento está afetando a saúde 
mental dos idosos, principalmente 
os que já apresentavam declínio 
cognitivo ou tinham depressão an-
tes da pandemia.

“Eles têm um medo grande de adoe-
cer e morrer, além da preocupa-
ção com os familiares que precisam 
sair para trabalhar”, diz a médica, 
acrescentando que os idosos estão 
sentindo falta da rotina, da convivên-
cia com os filhos e netos. Ela diz que 
muitos deles costumavam conversar 
com o porteiro do prédio, ir ao mer-
cadinho do bairro ou na lotérica, e 
agora precisam ficar em casa. 

“A orientação para as famílias é 
que não fiquem ligando para dar 
notícias ruins sobre a pandemia aos 
idosos, estimulem que eles assistam 
programas leves, com mensagens 
positivas e que resgatem atividades 
lúdicas, como costura e leitura”, 
ressalta Dra. Juliana Silva, reforçan-
do que o fundamental é criar uma 
rotina saudável para eles.
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ESPAÇO 
MÉDICO

“PROCURO SEMPRE REDUZIR OU TIRAR COMPLETAMENTE A 
MEDICAÇÃO PARA QUE O CORPO REAJA”
Pneumologista defende que pacientes pós-COVID-19 evitem excesso de medicamentos 

Almério Machado Júnior
Médico

“O Home Care é mais 
seguro, confortável e 
provavelmente mais 
eficiente. Além disso, 

estar no lar, ao lado da 
família, favorece uma 

recuperação mais rápida”

Uma boa notícia nesse cenário de 
pandemia: a maioria das vítimas 

da COVID-19 que tem algum tipo 
de sequela pulmonar se recupera 
e retoma a vida normal. Segundo 
o médico pneumologista Almério 
Machado Júnior, que já atendeu 
diversos pacientes que contraíram 
a doença, somente nos casos gra-
ves o processo de recuperação é 
mais demorado, mas também com 
resultados satisfatórios. O especialis-
ta acredita que a reabilitação em 
casa é melhor, pois é “mais seguro 
e confortável”. Acompanhe a se-
guir a entrevista concedida pelo 
médico ao informativo da S.O.S. 
Vida, na qual ele aborda esses e 
outros assuntos. 

Dentro de sua 
especialidade, como estão 
reagindo os pacientes com 
sequelas da COVID-19?
Até junho eu atendia pacientes 
agudos. A partir de julho começa-
ram a aparecer pacientes pós-CO-
VID, a maioria com sequelas leves 
da doença, como inflamação pul-
monar residual, mal-estar, fraqueza 
muscular leve, indisposição e perda 
de olfato e paladar. A recuperação 
completa ocorre geralmente depois 
de 30 a 60 dias. 

E no caso dos pacientes 
graves?
Aqueles que precisaram de UTI e 
ficaram em ventilação mecânica, 
quando tiveram alta do hospital eu 
os atendi em suas residências. Eles 

foram submetidos a terapias de se-
dação profunda e usaram relaxan-
tes musculares, além de corticoides 
e antibióticos. Muitas vezes essas 
drogas levam a alterações neuro-
musculares, ou seja, os pacientes 
perdem massa e força muscular, 
além de peso e gordura.
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“Pacientes graves, 
traqueostomizados, 

restritos ao leito e 
dependentes de oxigênio, 

com muita debilitação 
neuro muscular, devem ter 

reabilitação domiciliar”

Vão para casa com restrições de 
movimentos e ficam no leito. Alguns 
também apresentam dificuldade 
respiratória e precisam de oxigênio, 
além de alimentação enteral. Esses 
indivíduos precisam se submeter a 
uma reabilitação prolongada com 
múltiplas especialidades. 

Nos casos mais leves, existe 
um protocolo básico?
Cada caso exige uma abordagem 
específica. A grande recomenda-
ção é paciência, que faz muito 
bem. Em vez de o paciente tomar 
corticoide, que pode levar a alte-
rações musculares e até neurológi-
cas, o melhor é ter paciência que o 
quadro regride espontaneamente, 
na maioria dos casos. 

Já para os casos graves o tratamen-
to é diferente. Geralmente atendo 
na residência e minha intenção é 
sempre reduzir ou tirar completa-
mente a medicação para que o 
corpo reaja, pois são pacientes que 
já usaram muitas drogas no hospital. 
Aqueles que não tinham doenças 
crônicas graves antes da COVID-19, 
vou tirando paulatinamente as me-
dicações que agridem o organis-
mo. Se não precisavam antes da 
doença, teoricamente não vão  
precisar agora. 

Alguns pacientes 
apresentam fibrose 
pulmonar após a COVID-19. 
É um quadro reversível? 
Recentemente tive uma paciente 
com uma lesão pulmonar após ter 
contraído a doença. Iniciamos o tra-
tamento com corticoide e ela não 
respondeu bem. Depois de 20 dias a 
biópsia demonstrou uma fibrose pul-
monar pós-COVID-19. É bom deixar 
claro que esse tipo de lesão pode 

ser revertida. Inclusive a paciente 
já está melhorando. As chances de 
recuperação desse dano pulmonar 
são grandes. Nos casos gravíssimos 
de COVID-19 é comum os pacientes 
apresentarem esse quadro, mas 
muitos se recuperam. Se o dano for 
grande, a área afetada vai demorar 
mais para se regenerar, mas a res-
posta tem sido boa.

O Sr. já indicou pacientes 
para Home Care?
Sim. Pacientes graves, traqueos-
tomizados, restritos ao leito e de-
pendentes de oxigênio, com muita 
debilitação neuro muscular, devem 
ter reabilitação domiciliar. É mais se-
guro, confortável e provavelmente 
mais eficiente. Além disso, ele está 
no lar, ao lado da família, o que 
favorece uma recuperação mais 
rápida. É melhor do que colocá-
-lo em uma clínica de recupera-
ção. Se houver condições sociais 
e econômicas para isso, essa deve  
ser a escolha.

De uma maneira geral,  
qual sua visão sobre o 
Home Care?
Tenho diversos pacientes em cui-
dados domiciliares por várias con-
dições, como demência, esclerose 
lateral amiotrófica, câncer e outras 
doenças. Desde que o quadro clíni-
co permita, é sempre melhor estar 
perto da família, que vai garantir o 
acolhimento para uma recupera-
ção mais segura e agradável.

Almério Machado Júnior possui graduação em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, 
Residência Médica em Pneumologia e Mestrado em Medicina Interna pela Universidade Federal da 
Bahia. É também Doutor em Medicina Interna pela Fundação Bahiana para Desenvolvimento das 
Ciências e Especialista em Pneumologia pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e em 
Clínica Médica pela Associação Médica Brasileira. É professor da Escola Bahiana de Medicina e da 
Universidade do Estado da Bahia (Uneb).

“A maioria retoma a 
vida normal, mas ainda 

é cedo para afirmar 
que o organismo volta 
exatamente igual ao 
estado pré-doença”

Qual sua avaliação sobre 
os pacientes que tiveram  
a doença?
A maioria retoma a vida normal, 
mas ainda é cedo para afirmar que 
o organismo volta exatamente igual 
ao estado pré-doença. Eles estão 
se recuperando. Aparentemente 
voltarão a uma vida muito próxi-
ma do que tinham antes. Eu não vi 
nenhum quadro irreversível. Nesses 
casos a questão nutricional é muito 
importante para o indivíduo ganhar 
massa muscular, assim como a fisio-
terapia. A reabilitação psicológica 
também é fundamental, pois muitos 
passam pela experiencia de quase 
morte e isso pode levar à síndrome 
do pânico.
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INFECTOLOGISTAS DIZEM QUE AINDA NÃO É MOMENTO DE
RELAXAR NAS MEDIDAS DE HIGIENE CONTRA A COVID-19
Médicos da S.O.S. Vida afirmam que o estágio atual ainda requer cuidados

COVID-19

Matheus Todt
Infectologista

“É preciso muita calma nessa 
hora”, diz o médico Matheus 

Todt, infectologista da S.O.S. Vida, 
perguntado sobre as medidas de 
flexibilização da economia e reto-
mada de algumas atividades. Se-
gundo ele, não podemos relaxar 
nas medidas de prevenção contra 
o novo coronavírus. O médico expli-
ca que estamos em uma situação 
de decréscimo da curva, com a 
taxa de espalhamento da doen-
ça inferior a 1%, mas ainda não é 
momento de se descuidar. “A pan-
demia está aí e é preciso manter 
os protocolos de segurança para 
não haver um crescimento na curva  
de contágio”. 

Com relação à prática de exercí-
cios físicos em ambientes fechados, 
como academias, o médico diz 
que o cuidado precisa ser redo-
brado, pois há o compartilhamento 
do espaço e dos equipamentos, 

que podem servir com veículo de 
contaminação, caso não sejam  
bem higienizados.

“Manter a distância segura de uma 
pessoa para outra, pelo menos de 
1,5 metro, manter a máscara a todo 
tempo e antes de utilizar um apare-

lho, usar o álcool em gel na super-
fície, tendo sempre cuidado para 
evitar ficar manipulando a másca-
ra ou tocando o rosto“, aconselha  
Dr. Matheus Todt.

Ele acredita que estamos vivendo 
uma situação um pouco mais cô-

“Manter a distância segura de 
uma pessoa para outra, pelo 
menos de 1,5 metro, manter 
a máscara a todo tempo e 

higienizar as mãos com álcool 
em gel antes e após o uso 

dos aparelhos, tendo sempre 
cuidado para evitar ficar 

manipulando a máscara ou 
tocando o rosto“
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do. Em relação à S.O.S. Vida ele 
lembra que as medidas tomadas 
pela empresa surtiram efeito, como 
diminuir a circulação de pessoas e 
profissionais nas residências, isolar 
quem apresentar algum sintoma 
gripal e chamar logo um médico 
a qualquer sinal de anormalidade. 
“Conseguimos preservar os pa-
cientes e essas medidas são ne-
cessárias até pelo menos termos  
uma vacina”. 

RETOMADA EXIGE 
PREVENÇÃO
A infectologista Monique Lírio, da 
S.O.S. Vida, reforça a opinião do 
colega. “Tivemos apenas uma di-
minuição na ocupação dos leitos 
e no número de casos, por isso os 
cuidados de proteção precisam 
continuar, inclusive para pessoas 
que já foram contaminadas”,  
diz a médica.   

Sobre os medicamentos alardeados 
como eficazes contra a doença 
(hidroxicloroquina, cloroquina e iver-
mectina) a especialista lembra que 
eles não têm comprovação científi-
ca e estão cada vez mais distantes 
de serem terapias eficazes. Devem 
ser usados apenas com o paciente 
sabendo que é experimental. “Al-
guns médicos têm feito uso, mas 
como protocolo de pesquisa”,  
diz a especialista.

moda, mas que deve demorar de 
passar. “Está havendo um esforço 
para agilizar a produção da vacina, 
com vários países na disputa”.  

O médico lembra que existem va-
cinas muito promissoras, mas que 
ainda necessitam de testes. Para ter 
eficácia, uma vacina precisa alcan-
çar cerca de 60% da população. Dr. 
Matheus Todt ressalta que os estudos 
mostram uma eficácia de 50%. Ou 
seja, depois do início da vacinação, 
as pessoas imunizadas terão que 
gerar a imunidade. “Vai demorar 
algumas semanas e até meses para 
conseguirmos um número estável 
e baixo de casos”, ressalta o espe-
cialista, que acredita em resultados 
expressivos somente em meados do  
próximo ano. 

Sobre a reinfecção, relatada em 
alguns países, não parece ser um 
caso comum. Citou o caso de um 
chinês que já havia contraído a CO-
VID-19 e se contaminou novamente 
com uma cepa diferente do vírus 
na Europa. “No início da pandemia 
não se pensava nessa possibilida-
de, que é rara. Mas a maior parte 
das pessoas que contraíram o vírus  
está protegida”. 

Sobre a contaminação em pa-
cientes de Home Care, o médico 
lembrou que a literatura sobre esse 
assunto ainda é escassa no mun-
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Monique Lírio
Infectologista

“Tivemos apenas uma  
diminuição na ocupação dos leitos  

e no número de casos, por isso os cuidados  
de proteção precisam continuar,  

inclusive para pessoas que já foram 
contaminadas”

MEDIDAS 
NECESSÁRIAS

• Mesmo com a retomada 
da economia é 
importante sair de casa 
com máscara e levar 
sempre uma reserva;

• Evitar aglomeração e 
manter distância de no 
mínimo 1,5 metro das 
pessoas

• Levar sempre álcool em 
gel no bolso e higienizar as 
mãos com frequência; 

• Evitar tocar o rosto e 
manipular a máscara;

• Não cumprimentar 
pessoas com beijo, 
abraço ou aperto  
de mão; 

• Ao chegar em casa, 
deixar o sapato do 
lado de fora. Jogar 
fora a máscara, se for 
descartável, e se for 
reutilizável lavar com 
água e sabão ou água 
sanitária; 

• Limpar os pertences ao 
chegar em casa, como 
celular, carteira e chave;

• Sempre tomar banho 
ao chegar da rua e usar 
roupas limpas.
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NOVA GESTORA “O HOME CARE HUMANIZA O TRATAMENTO”
Nova gestora da Atenção Domiciliar da S.O.S. Vida fala 
sobre os desafios do cargo

mercado, como o PAEX (Parceiros 
para a Excelência) da Fundação 
Dom Cabral e a o Lean Institute 
Brasil. “Que nos auxilia, promoven-
do uma filosofia de gerenciamento 
com foco em evitar desperdícios”.

VANTAGENS DO 
SERVIÇO
A nova gestora acredita no Home 
Care, que tem muitas vantagens, 
mas ela destaca duas principais. 
Primeiro a humanização do trata-
mento, do cuidado. Graças a esse 
serviço é possível levar um paciente 
que está estável e já não precisa da 
estrutura hospitalar, mas que ainda 
requer cuidados específicos, para 
a sua residência, onde terá a pos-
sibilidade de receber o carinho e a 
atenção dos familiares.

“Todo mundo já passou pela expe-
riência de ter um familiar ou amigo 
numa unidade de saúde e sabe 
que em um momento agudo a es-
trutura hospitalar é imprescindível, 
porque alguns procedimentos exi-
gem rapidez”. Mas depois que é 
estabelecido um diagnóstico e um 

“O que a S.O.S. Vida propõe 
aos seus pacientes é algo 

que está escasso na saúde hoje, 
uma abordagem humanista, ter 
um olhar empático com o outro”. 
O depoimento da nova gestora 
da Atenção Domiciliar, a médica 
gastroenterologista Cristiara Allem 
de Freitas Motta, demonstra bem 
porque ela aceitou o desafio de 
voltar para a empresa, depois de 
ter trabalhado entre 1999 e 2014.  
Cristiara substitui a Dra. Marta Passo 
com a missão de dar continuidade 
a um trabalho de excelência, elo-
giado pelos profissionais de saúde 
da empresa e pelo mercado.

“Quero ressaltar o excelente tra-
balho feito pela colega Marta Pas-
so. Os depoimentos emocionantes 
quando foi anunciada a sua saída 
demonstram o bom desempenho 
que teve à frente do setor”. Dra. 
Cristiara destaca a competência de 
sua antecessora e ressalta o quanto 
é difícil ser gestor. “Ser líder não é 
ser chefe”, diz a médica, lembrando 
que o verdadeiro líder motiva pelo 
exemplo e não pelo medo ou hie-
rarquia. “Marta Passo foi uma líder 
especial, deu uma nova roupagem 
à Atenção Domiciliar da S.O.S. Vida 
e eu tenho a difícil missão de dar 
continuidade a esse trabalho”.

Apesar do pouco tempo no cargo, 
ela diz que está tentando aperfei-
çoar alguns procedimentos, pois 
acredita que não existe nada que 
não possa ser melhorado. “O co-
modismo é sempre prejudicial. “Se 
o indivíduo acha que não precisa 
fazer mais nada porque está tudo 
feito, cria vícios, não enxerga o que 
está acontecendo ao seu redor e 
as possibilidades de melhoria, que 
são contínuas.” 

A médica destaca que nesse aspec-
to a S.O.S. Vida está de parabéns, 
pois investe em capacitação inter-
na e também busca parcerias no 

tratamento a médica acredita que 
é possível e necessário desospita-
lizar. “Por que estar dentro de um 
hospital sem necessidade? Além 
dos riscos reais, como infecções e 
manipulações, existe ainda o risco 
psicológico, mental”.

Para ela, o Home Care humaniza 
o tratamento, internando um pa-
ciente que não teria condições de 
ir para casa sem nenhum tipo de 
assistência. “Sem falar nos indiví-
duos que vão precisar de cuidados 
específicos a vida toda”.

Tem ainda a questão da otimização 
dos recursos financeiros. A médica 
destaca que a saúde no Brasil é cara 
e a internação domiciliar é uma al-
ternativa para melhorar a gestão 
destes recursos, seja na saúde su-
plementar, seja na saúde pública.

Com relação ao futuro, Dra. Cris-
tiara destaca que o Home Care 
está sempre se reinventando e in-
corporando coisas novas. “A S.O.S. 
Vida, por exemplo, tem entre seus 
valores ser inovadora e a empresa 
tem se destacado nesse merca-
do, realizando procedimentos que 

Cristiara Allem de Freitas Motta
Gastroenterologista
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não fazia no passado”. Ela cita a 
quimioterapia, que, apesar de não 
ser o carro-chefe dos atendimentos, 
já é possível fazer em Home Care. 
Outro avanço é proporcionar no-
vas experiências para os pacientes, 
que antigamente ficavam na cama, 
só com o contato da família. “Em 
várias ocasiões a S.O.S. Vida levou 
pacientes com dependência de 
ventilação mecânica e traqueos-
tomizados para estádios de futebol 
e para tomar banho de mar. Esse 
é um esforço para contribuir com 
uma maior qualidade de vida dos 
nossos pacientes. Quando falo sobre 
esse assunto eu até me emociono”.

DESAFIOS DO  
HOME CARE
A médica ressalta que não é fácil 
fazer a gestão em saúde em um 
ambiente essencialmente des-
centralizado. “Costumo dizer que 
o Home Care são vários hospitais 
administrados ao mesmo tempo. No 
hospital tudo está no mesmo local, 
enquanto na atenção domiciliar é 
preciso ter uma equipe assistencial, 
aparelhagem e medicamentos em 
unidades diferentes”.

Dra. Cristiara lembra que essa ativi-
dade envolve uma logística densa e 
gera uma expectativa grande entre 
os familiares, que muitas vezes não 
entendem o papel do serviço. “Mui-
tos pensam que estão levando o 
hospital para dentro de casa, o que 
é um equívoco. Na verdade, esta-
mos levando um indivíduo que pre-
cisa de assistência para dentro de 
casa com algumas especificidades”.

Segundo ela, cabe ao Home Care 
explicar e esclarecer para não ha-
ver uma expectativa frustrada. “Mui-
tas vezes o profissional de saúde da 
área hospitalar não entende a real 
dimensão da assistência domiciliar 
e passa informações equivocadas 
para a família”.

ADAPTAÇÕES NA 
PANDEMIA
Em relação à pandemia, a nova 
gestora destaca que a S.O.S. Vida 
foi proativa em relação às medidas 
de proteção para seus pacientes. 
Antes da pandemia, alguns deles 
precisavam de assistência em seus 
domicílios com programações tera-
pêuticas bem determinadas.

“Em várias ocasiões a 
S.O.S. Vida levou pacientes 

com dependência de 
ventilação mecânica e 
traqueostomizados para 

estádios de futebol e para 
tomar banho de mar...”

S.O.S Vida leva alguns pacientes para tomar banho de mar no Verão

Como foi preciso restringir o acesso 
dos profissionais de saúde às resi-
dências, foi elaborado um protocolo 
robusto e detalhado levando em 
conta cada caso. “Analisamos as 
centenas de pacientes que temos 
e alguns deles passaram a ser tele-
monitorados, outros diminuímos as 
visitas ao mínimo. Além disso, remo-
delamos alguns processos, como 
a logística de entrega de material 
nas casas e passamos a intercalar 
as visitas. Enfim, foram várias remo-
delações para evitar a transmis-
são do vírus, sem tirar a segurança  
do paciente”.
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A SAÚDE É O 
BEM MAIS 
PRECIOSO DO 
SER HUMANO. 
E CUIE CUIDAR 
DELA É UMA 
VERDADEIRA 
ARTE.
Home Care é uma modalidade de atendimento em saúde 
que prevê a continuidade do tratamento no domicílio do 
paciente através de uma  equipe multidisciplinar com 
estrutura especializada e protocolos de segurança.

Combinamos as melhoCombinamos as melhores práticas para proporcionar a 
melhor experiência ao pacientes e seus familiares. 
Fazendo com que o ambiente de cuidado e o ambiente 
familiar se tornem um só.

S.O.S. Vida: especialista na arte de cuidar

youtube.com
/sosvida

Aponte sua câmera

do seu
smartphoneOU
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