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“O Home Care sempre foi um parceiro
desejado para quem faz pediatria hospitalar”

Editorial

ARTIGO

MORTE E MORRER:
ASPECTOS PSICOLÓGICOS
Melhoria da qualidade de vida

N
CARO LEITOR,
A COVID-19 continua dominando o
noticiário mundial. Não existe ainda
uma vacina para imunizar a população, mas aprendemos muito ao longo
deste ano sobre como se prevenir e
também tratar os pacientes com sequelas da doença.
Uma das reportagens do informativo
trata exatamente dessa recuperação
em Home Care. Trazemos a experiência de nossos médicos sobre o assunto
e o depoimento de um paciente que
teve a COVID-19 e se recuperou com
fisioterapia e fonoaudiologia em casa,
com o apoio de nossos profissionais.
Outra matéria trata das consequências
psicológicas nos profissionais de saúde.
Duas especialistas da S.O.S. Vida destacam que sintomas de ansiedade e depressão podem gerar perda na qualidade do sono, e que muitas vezes é
preciso buscar ajuda profissional e até
mesmo fazer uso de medicação para
dar suporte nesse momento.
A nossa reportagem de capa trata
da pediatria em Home Care, com as
médicas Morgana Porto e Paula Azi
abordando vários aspectos desse tipo
de atendimento. Dra. Morgana destaca, por exemplo, que as crianças
vítimas de um evento agudo respondem muito bem ao tratamento, com
grandes chances de reabilitação e
até de alta. É um público diferenciado e a equipe multidisciplinar é fundamental para garantir uma assistência
segura, individualizada e humanizada
não só para o paciente, mas também
seus familiares.
A nossa entrevista do espaço médico
reforça essa reportagem. Ouvimos a
médica Elenilde Gomes Santos, coordenadora da equipe de internação
em pediatria do Hospital São Lucas,
em Aracaju, Sergipe. Ela aborda não
só a questão do Home Care, mas vários aspectos envolvendo sua profissão, como volta às aulas durante a
pandemia e a importância da vacinação para as crianças.
Boa leitura!
José Espiño

Médico e Presidente da S.O.S. Vida

as últimas décadas tem-se observado uma crescente preocupação com o processo de morte e morrer em consequência do
envelhecimento da população.
Entretanto, essa maior longevidade não tem implicado, necessariamente, em melhoria da qualidade
de vida. Fato que necessita de inúmeras reflexões.
Os avanços das tecnologias médicas, por exemplo, permitem um
prolongamento da vida de pacientes para além dos padrões naturais.
Em alguns casos, inicia-se uma luta
incansável e, muitas vezes, desproporcional, pela busca por curar as
doenças – o que nem sempre é possível –, criando assim uma cultura de
negação da morte, colocando em
segundo plano as ações que priorizariam um final de vida com dignidade.
Na contramão desse movimento,
temos um aumento das discussões
no Brasil e no mundo sobre os Cuidados Paliativos para pacientes
que enfrentam doenças graves,
ameaçadoras de vida e sem
possibilidade de cura terapêutica,
ofertando uma abordagem onde
o cuidado integral é priorizado,
através da prevenção e controle
de sintomas de natureza física,
social, espiritual e psíquica e
estendendo os cuidados também
para familiares e cuidadores, que
também sofrem durante o processo
de adoecimento.
Abordar o ser humano em sua integralidade demanda um trabalho
multiprofissional que envolve médicos, enfermeiros e técnicos de
enfermagem, assistentes sociais,
farmacêuticos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, assistentes
espirituais – de acordo com a crença do paciente – e psicólogos.

A vivência de uma doença grave e
ameaçadora da vida costuma trazer
perdas com as quais o paciente e
a família são impelidos a conviver.
Perdas da saúde, da autonomia, da
funcionalidade, da autoimagem, do
emprego e do status social. Um conflito de situações que podem gerar
preocupação, angústia, tristeza, desamparo, desesperança e interferir
na evolução da doença, na intensidade e controle efetivo dos sintomas.
Diante desse cenário, a abordagem desses aspectos sob a ótica
da psicologia se faz fundamental,
sendo um diferencial para a qualidade do cuidar. Cabe ao psicólogo
contribuir com um suporte psíquico
que permita ao paciente e seus
entes queridos uma ressignificação
dessa nova condição de vida e
um amparo para o enfrentamento
do luto antecipatório e também o
apoio emocional durante e após o
óbito do paciente.
Resgatar a biografia do paciente,
entender o contexto atual de vida
e as implicações de sua doença.
Oferecer-lhe um lugar de escuta em
que possa lidar com suas mágoas,
medos, culpas e aceitações diante
da morte. Essas são questões fundamentais. Diante das especificidades
que envolvem os cuidados paliativos, é inegável a importância do
suporte psicológico para um melhor
enfrentamento da doença.

Cláudia Cruz
Psicóloga da S.O.S. Vida

Artigo originalmente publicado no Jornal A Tarde (BA) em 27/10/2020.
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COVID-19

ESTRESSE GERADO PELA PANDEMIA PODE PREJUDICAR
DESEMPENHO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

recomendação de ficar em
casa, difundida pelas autoridades de saúde no início da pandemia causada pelo novo coronavírus, não pôde ser aplicada
aos profissionais de saúde, que
precisaram (e ainda precisam)
estar na linha de frente, cuidando
dos doentes e mantendo a própria
sanidade mental.
A psicóloga da S.O.S. Vida Cláudia
Cruz destaca que a pandemia estabeleceu mudanças muito rápidas na
sociedade e os profissionais de saúde
tiveram que lidar com o temor não só
de se contaminar, mas também de
passar a doença para outras pessoas
da família. “É um medo real e que faz
parte do dia a dia deles”, destaca
a especialista, acrescentando que
a sobrecarga também é grande.
“Muitos precisam cobrir o plantão do
colega que adoece, aumentando
o estresse, o que pode gerar sintomas de esgotamento físico e mental,
distúrbio do sono”.
A especialista, que atende esse público em consultório, ressalta que
alguns buscam refúgio no álcool, o
que agrava a situação de estresse.
Segundo Cláudia Cruz, as queixas
mais recorrentes estão relacionadas
à fadiga e à ansiedade.
Muitas vezes é preciso buscar ajuda profissional e, em alguns casos,
fazer uso de medicação para dar
suporte nesse momento desafia-

“O psicólogo tem
condições de avaliar se o
indivíduo precisa ou não
tomar medicação. Se
houver essa necessidade,
ele é encaminhado para
um psiquiatra”

dor. “O psicólogo tem condições de
avaliar se o indivíduo precisa ou não
tomar medicação. Se houver essa
necessidade, ele é encaminhado
para um psiquiatra”.
Cláudia Cruz destaca ainda que os
sintomas de ansiedade e depressão
podem gerar perda na qualidade
do sono, episódios de hiperfagia
(aumento anormal do apetite), falta de motivação para atividades
anteriormente prazerosas, dificuldade de concentração e perda
de interesse pelo contato social,
agravando ainda mais o quadro.
Os profissionais de saúde precisam
ainda enfrentar o luto pela perda
de colegas e também de pacientes
que eles atendem. “É um público
com demandas e necessidades
bem específicas e que precisa estar
bem psicologicamente para desempenhar o seu trabalho”.
Para enfrentar essa situação, a
psicóloga recomenda uma rotina
saudável ao sair do trabalho, com
a realização de atividades lúdicas,
como exercício físico, passear, ver
filmes e até mesmo pintura, para
quem tem habilidade. Ficar sempre
em contato com parentes e amigos
também ajuda nesse momento em
que o sentimento de pertencimento
a um grupo social é fundamental.

CRIANDO UM
AMBIENTE DE APOIO
Durante a pandemia a S.O.S vida
desenvolveu um plano de contingência e criou um comitê de crise,
que permitiu tomar decisões rápidas
e efetivas na prevenção e cuidado
com os colaboradores.
Para diminuir o impacto da pandemia sobre a saúde mental de seus
colaboradores, A empresa adotou
uma série de medidas protetivas.
Segundo a Gerente de Gestão de

Sônia Cotrim
Gerente de Gestão de Pessoas

Pessoas Sônia Cotrim foi feito um trabalho de sensibilização dos líderes
para que eles promovessem um ambiente de confiança e acolhimento.
A intenção foi garantir que os colaboradores se sentissem mais seguros
psicologicamente.
Foi adotado um sistema de home
office e uma escala alternada para
toda a empresa, com uma atenção para os grupos de risco. Houve
ainda um estímulo às medidas de
segurança, como o uso do álcool
em gel, afastamento e utilização
das máscaras. “O colaborador precisa se sentir seguro no ambiente de
trabalho e isso também se reflete em
sua saúde mental”, diz a gerente,
acrescentando que a S.O.S. Vida
deu suporte psicológico gratuito
aos profissionais e familiares.
Foram realizadas também lives
na internet, com a participação
de especialistas da empresa, que
debateram temas como sintomas
e prevenção da COVID-19, imunidade, alimentação saudável
e sobre como lidar com as emoções em tempos de pandemia.
Ou seja, foram palestras que tiveram interação do público S.O.S,
tudo com o objetivo de levar informação de qualidade para aumentar a segurança e tranquilizar
os colaboradores.
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Psicóloga da S.O.S. Vida destaca que sintomas de ansiedade e
depressão podem gerar perda na qualidade do sono
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COVID-19

EQUIPE MULTIPROFISSIONAL É ESSENCIAL NA RECUPERAÇÃO
DE PACIENTES PÓS-COVID-19 EM HOME CARE
Profissionais atuam em conjunto para que vítimas da doença retornem
às suas atividades habituais

O
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tempo de recuperação dos
indivíduos que contraem a
COVID-19 e que precisam de atendimento em Home Care varia de
acordo com o grau de gravidade
de cada caso. Segundo o coordenador médico da S.O.S. Vida
em Aracaju, Dr. Mateus Assis, se for
um paciente com outras comorbidades, como cardiopatia, ficou
intubado ou em ventilação mecânica e passou muito tempo na UTI, a
recuperação será mais lenta, com
a necessidade de mobilização de
uma equipe multiprofissional. Por outro lado, se for um paciente jovem,
com menos de 40 anos, a recupe-

ração geralmente é mais rápida,
por ele ter uma condição orgânica
mais favorável.
“Temos vários exemplos de pacientes pós-COVID que iniciaram
a internação no Home Care com
ventilação mecânica ou traqueostomizados que se recuperaram e
hoje já retomaram o convívio social”, destaca o médico, que reforça o esforço e empenho da equipe
multiprofissional para esse resultado.
“Cada especialidade vai contribuir com sua expertise para o
sucesso do tratamento”, enfatiza
Dr. Mateus Assis.

“A recuperação dos
indivíduos que contraem a
COVID-19 e que precisam
de atendimento em
Home Care vai variar
acordo com a gravidade
de cada caso, mas a
equipe multiprofissional
é fundamental para o
sucesso do tratamento”

“Recebemos pacientes com
ventilação mecânica e traqueostomizados
e alguns com dificuldade até de deglutir.
Graças ao trabalho de nossa equipe
multiprofissional estamos conseguindo devolver
os pacientes ao convívio social”

Mateus Assis
Coordenador médico em Aracaju

efeitos de uma internação prolongada em UTI, com intubação e uso
de ventilador mecânico, nesse público são bem mais intensos do que
entre os jovens. Nesses casos, um
pneumologista vai indicar o melhor
tratamento para a recuperação
pulmonar, que geralmente inclui
sessões de fisioterapia.

Após os primeiros meses de pandemia a empresa passou a receber
diversos pacientes com sequelas
da doença. Foi criado então um
protocolo para atender esses casos.
Como a S.O.S. Vida é Acreditada
pela JCI (Joint Commission International) esse processo foi mais rápido
e os procedimentos assertivos.

Anderson Vinícius, que já atendeu diversos pacientes vítimas da
COVID-19, ressalta que todos que
tiveram sequelas ou estão recuperados totalmente ou em curva
de melhora. A exceção fica por
conta daqueles que tiveram outras complicações decorrentes da
doença, como um AVC (Acidente
Vascular Cerebral). Nesses casos, a
recuperação é mais lenta e vai ser
preciso a atuação de uma equipe
multiprofissional. “De uma maneira
geral, a principal queixa dos pacientes que contraíram a doença
é a fadiga”, diz.

“Recebemos pacientes com ventilação mecânica e traqueostomizados e alguns com dificuldade
até de deglutir. Graças ao trabalho
de nossa equipe multiprofissional
estamos conseguindo que os pacientes voltem ao convívio social”,
finalizou o médico.

IDOSOS PRECISAM DE
CUIDADOS ESPECIAIS
O médico residente em infectologia Anderson Vinícius, da unidade
de Salvador da S.O.S. Vida, ressalta
que os pacientes idosos precisam
de uma atenção especial, pois os

“Saí da UTI sem
caminhar e sem falar e
graças à fisioterapia e
fonoaudiologia, eu já falo
e consigo caminhar”

“Saí da UTI sem
caminhar e sem falar e
graças à fisioterapia e
fonoaudiologia, eu já falo
e consigo caminhar”

EXEMPLO DE
SUPERAÇÃO
O paciente Alan Michael Arimatea Santos, de 40 anos, policial
em Aracaju, é um exemplo de
superação. Ele teve a forma mais
grave da doença, chegou a ficar
20 dias intubado na UTI, e hoje se
recupera em casa.
Paciente da S.O.S. Vida, ele ainda tem alguma dificuldade com
a voz, mas conta que está ótimo
em relação aos primeiros dias após
a hospitalização. “Saí da UTI sem
caminhar e sem falar e graças à
fisioterapia e fonoaudiologia, eu já
falo e consigo caminhar”, ressalta
Alan, que elogia os profissionais que
o atenderam em casa.
O policial perdeu amigos e colegas
de trabalho para doença e hoje
agradece a Deus e aos profissionais
pela recuperação. “Nasci de novo”,
diz ele, que nutre a esperança de
ficar 100% recuperado logo.
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Com relação aos pacientes que a
S.O.S. Vida cuidava antes de pandemia, o médico destaca que a
empresa adotou medidas de contingência, como o uso obrigatório
de EPIs (Equipamentos de Proteção
Individual) para todos os colaboradores e o monitoramento a distância para evitar o contágio.
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PEDIATRIA

PEDIATRIA EM HOME CARE: UM OLHAR HUMANIZADO
Equipe multidisciplinar da S.O.S. Vida garante um tratamento
personalizado para o público infanto-juvenil

L

idar com criança adoecida exige
uma atenção especial da equipe
de saúde, que precisa enfrentar não
só os desafios da própria enfermidade, mas também acolher os pais,
com suas incertezas e inseguranças.
A S.O.S. Vida possui uma equipe
multidisciplinar especializada no
cuidado pediátrico, formada por
médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas,
assistentes sociais e nutricionistas.
Segundo explica a coordenadora do serviço na Bahia, a pediatra
Morgana Porto, a empresa investe em treinamento para que a
equipe multidisciplinar esteja constantemente atualizada. “Além da
parte técnica, existe um olhar humanizado para assistir as crianças e
adolescentes”, destaca a médica,
acrescentando que é um público
diferenciado, que requer um tratamento especial.

6

Ela ressalta ainda que geralmente
as crianças vítimas de algum trauma ou evento agudo respondem
muito bem ao tratamento, com
grandes chances de reabilitação

e até de alta. Dra. Morgana Porto
cita o exemplo de uma paciente
que foi vítima de bala perdida e
chegou para o Home Care com
ventilação mecânica contínua e
fazendo uso de gastrostomia. “Hoje
ela se alimenta por via oral, sai para
passear com os familiares e atualmente estamos trabalhando para o

“Hoje ela se alimenta
por via oral, sai para
passear com os familiares
e atualmente estamos
trabalhando para o
desmame do ventilador,
junto com a equipe de
fisioterapia e apoio da
psicologia. O objetivo é
dar qualidade de vida à
paciente, trazendo ela o
mais próximo possível de
uma vida normal”

desmame do ventilador, junto com
a equipe de fisioterapia e apoio da
psicologia. O objetivo é dar qualidade de vida à paciente, trazendo
ela o mais próximo possível de uma
vida normal”.
A maioria das crianças internadas
em Home Care têm sequelas neurológicas, seja devido a uma síndrome
genética, eventos agudos ou por
outras doenças adquiridas.

PROCEDIMENTOS
A equipe de Pediatria debate
os casos constantemente, além
de realizar uma reunião mensal,
abordando todos os pacientes
em atendimento domiciliar. Antes
da internação, é feito um alinhamento com a família, no qual é
explicado que Home Care não é
um hospital em casa, mas uma
assistência domiciliar em saúde
com responsabilidade compartilhada. “Mostramos como funciona
o serviço, o papel da família e do
cuidador, que terão profissionais
entrando e saindo da casa tirando
um pouco da privacidade do lar e

A faixa etária pediátrica para o pri-

fica com a Pediatria até os 21 anos,

HOME CARE
NÃO É UM HOSPITAL
EM CASA

quando passa para os profissionais

A médica pediatra Paula Azi,

meiro atendimento na empresa é
de 0 a 15 anos incompletos, porém
um paciente que já é da equipe

que cuidam dos adultos.
“Ofertamos uma assistência acolhedora, qualificada e individualizada para que os nossos pacientes

Coordenadora da pediatria da S.O.S. Vida

cercados de carinho e atenção de

Os casos mais comuns nessa

seus familiares e com todo o respaldo técnico de nossa equipe”,

Dra. Morgana Porto lembra que levar a criança para o conforto do lar
e tirá-la do hospital, é um desejo da
família e um objetivo da empresa,
por isso a equipe trabalha para treinar e dar competência ao cuidador
para assistir o paciente de forma segura, vislumbrando também a alta
do Home Care.
A médica acentua que desde o
primeiro momento é explicado que
o Home Care já começa pensando
na alta. “A ideia é treinar o pai e
a mãe para cuidarem do filho ou
mesmo treinar o cuidador que eles
escolham para este papel”.

especialidade são de pacientes
com doenças crônicas, geralmente com problema neuro-

ELOGIOS À EQUIPE

lógico ou com necessidade

Paciente da S.O.S. Vida em Aracaju,

equipamentos de ventilação

de suporte de fisioterapia ou

a adolescente Giuliana Félix, de 14

mecânica.

anos, diz que gosta da equipe multi-

Sobre a adaptação ao Home

profissional que vai à sua casa. Além
do atendimento médico, ela conta
que os profissionais conversam com
a visita bem mais agradável.

A médica ressalta que essa abordagem faz com que os pais fiquem
mais seguros e tranquilos. “Além disso, a criança tem um olhar mais
otimista para a vida quando está
na sua casa, com a perspectiva
de melhora da saúde, facilitando
o tratamento”.

cos em pediatria são indicados
para Home Care.

ela sobre vários assuntos, tornando
explicamos, sobretudo, a segurança do trabalho, acolhendo a família e nos colocando inteiramente
à disposição”.

somente casos bem específi-

estejam no aconchego de seu lar

concluiu a médica.

“A ideia é treinar
o pai e a mãe para
cuidarem do filho ou
mesmo treinar o cuidador
que eles escolham
para este papel”

Rafael, em Salvador, diz que

A mãe da jovem, Luciana Nascimento Félix, gosta tanto da atenção

Care, a médica diz que depende de cada caso. Ela lembra
que a transferência de um
paciente do hospital para a
residência exige uma adaptação da família a essa nova
realidade, pois é um modelo

que a filha recebe que já está te-

bem diferente do hospital.

mendo o dia em que a filha passar

A médica defende que essa

para o atendimento de adultos.
“Atenção, sensibilidade e dedicação são alguns atributos da equipe”, destaca Luciana, reforçando
que os profissionais têm um carinho

transferência seja feita de forma segura e com a família
consciente e preparada para
todo o processo que envolve
a internação domiciliar. “Vale

grande pela família. “Para mim isso

destacar que o Home Care não

é fundamental”.

é um hospital em casa, mas a

Luciana dá um exemplo dessa
atenção. No final do ano passado, Giuliana (que tem neuromielite
óptica, doença que paralisa os mo-

residência adaptada às necessidades especiais e individualizada a cada um que necessita
desse serviço”.

vimentos do corpo) fez um exame
de sangue e deu alteração nos
leucócitos. Como era véspera de
feriado, ficou apreensiva e entrou
imediatamente em contato com
a S.O.S. Vida. O médico de plantão passou um medicamento no
mesmo dia e Giuliana começou a
ser monitorada. Depois do final de
semana, repetiu o exame e a hemoglobina estava normalizada, com a
infecção controlada.

Paula Azi
Médica Pediatra
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que trabalha no Hospital São
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ESPAÇO
MÉDICO

“O HOME CARE SEMPRE FOI UM PARCEIRO DESEJADO
PARA QUEM FAZ PEDIATRIA HOSPITALAR”
Pediatra de Aracaju destaca a importância da assistência domiciliar na desospitalização
Antigamente a criança recebia
o atendimento de um profissional
especializado em adulto. Hoje ela
é atendida por um pediatra com
especialidade naquela área específica. É outra forma de enxergar
o paciente, que é atendido por
um profissional que se especializou naquela fase do crescimento e desenvolvimento da criança
e do adolescente.

Então a terapêutica e
os medicamentos para
esse público também
mudaram bastante
ao longo dessas duas
décadas?
Sim. Vale destacar que as pesquisas
nessa área geralmente vêm depois
dos estudos em adultos. As drogas
só são testadas nas crianças depois. Isso torna a prescrição mais
segura, porque é preciso avaliar
com cuidado os efeitos colaterais
devido nesta fase de crescimento
e desenvolvimento.

Elenilde Gomes Santos
Médica

O
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Home Care é um parceiro
importante e desejado para
quem atua na área de pediatria
hospitalar. Esta é a opinião da médica Elenilde Gomes Santos, coordenadora da equipe de internação
em pediatria do Hospital São Lucas,
em Aracaju, Sergipe. Com 23 anos
de experiência na área, ela conta
que antes desse serviço as crianças
com doenças crônicas se internavam com muita frequência, o que
era ruim tanto para os pacientes
quanto para a própria unidade
de saúde, que ficava com os leitos ocupados por pacientes crônicos, reduzindo a disponibilidades
de leitos de UTI pediátrica para a
população infantil.

volta às aulas durante a pandemia

Na entrevista que concedeu para o
informativo da S.O.S. Vida a médica
aborda este e outros temas, como a

pneumopediatria, ou seja, pratica-

e a importância da vacinação para
as crianças.

Ao longo dessas
últimas duas décadas a
pediatria mudou muito?
Quando eu comecei, muitos pro-

Sobre a futura vacina
da COVID-19 a
senhora acha que vai
acontecer o mesmo?
As prioridades deverão ser direcionadas para profissionais de saúde,
pacientes com comorbidades e

fissionais nem saiam da cidade
para cursar Residência porque
pediatria era considerada uma
área de menor complexidade.
Com o tempo esse perfil foi mudando, com várias especialidades
surgindo para atender às demandas. Posso citar como exemplo a
endocrinologia pediátrica, gastropediatria, a neuropediatria e a
mente todas as especialidades da
clínica médica.

“Nesse período de
isolamento social o
Home Care foi essencial
para que as crianças
tivessem uma assistência
em seu domicílio, sem
a necessidade de
exposição em hospitais”

Ainda sobre esse assunto, percebi,
como pediatra, que essa pandemia
fez reduzir a procura pelas vacinas
já consolidadas no Brasil. Isso é muito
grave, porque teremos a volta de
doenças que já estavam sob controle ou mesmo erradicadas. Os pais
precisam retomar a cobertura vacinal, como a imunização contra o
sarampo (que estava praticamente
erradicado). Tem ainda as vacinas
contra meningite, pólio, tuberculose e hepatite B, todas importantes.
Existem grupos na internet fazendo
campanha contra a vacinação,
prestando um desserviço à população. Esses grupos divulgam, sem
base científica, supostos efeitos colaterais da vacinação.

Ainda sobre a
COVID-19, qual a sua
posição sobre a volta
às aulas nas escolas?
Em Sergipe as escolas estão fechadas desde o início da pandemia.
Em minha opinião, não podemos
aplicar o mesmo critério para todas
as crianças e escolas indistintamente. Seria preciso avaliar a região, o
número de casos, o tipo de escola, a quantidade de alunos e as
condições que essas escolas têm
de receber os estudantes com os
critérios e cuidados que o momento
exige. Além disso, é preciso respeitar
a decisão familiar.

“Percebi, como
pediatra, que essa
pandemia fez reduzir a
procura pelas vacinas já
consolidadas no Brasil. Isso
é muito grave, porque
teremos a volta de
doenças que já estavam
sob controle ou mesmo
erradicadas”.

Acredito que esse afastamento da
escola deva estar causando impactos psicossociais em muitas crianças.
Esse é um tema bem delicado e exige uma avaliação dos riscos. Observo que tem ocorrido uma liberação
da família para o contato de seus
filhos com outras crianças, como
vizinhos, parentes e amigos. Talvez
esse fato tenha correlação com o
aparente aumento do número de
casos entre esse público.

Qual a sua posição
para Home Care na
pediatria?
O Home Care sempre foi um parceiro desejado para quem faz pediatria
hospitalar. Quando comecei no Hospital São Lucas havia uma demanda
grande de crianças crônicas, que se
internavam com muita frequência.
Eram recorrentes pela falta de uma
assistência domiciliar. Depois que o
Home Care chegou essa realidade mudou. Inclusive nesse período
de isolamento social por conta da
pandemia esse serviço foi essencial para que as crianças tivessem

uma assistência em seu domicílio,
sem a necessidade de exposição
em hospitais.

Quais as principais
doenças das crianças
que precisam de
Home Care?
São pacientes com quadro de
neuropatia crônica, como paralisia
cerebral, ou algum atraso no desenvolvimento, de causa congênita ou
adquirida. Crianças com dependência de ventilação mecânica ou
outro suporte ventilatório, que necessitam de equipe multidisciplinar,
como assistência de enfermagem,
fisioterapia, fonoterapia, nutrição,
entre outros. Esse público precisa
de uma assistência diferenciada
em domicílio. Eles internavam com
frequência, principalmente por problemas respiratórios e infecciosos.
Depois do Home Care houve uma
redução nessas ocorrências.

“Quando comecei
no Hospital São Lucas
havia uma demanda
grande de crianças
crônicas, que se
internavam com muita
frequência. Eram
recorrentes pela falta de
uma assistência
domiciliar. Depois que o
Home Care chegou essa
realidade mudou”

Elenilde Gomes Santos possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Sergipe e Residência
Médica em Pediatria e Complementação Especializada em Endocrinologia Pediátrica pela Universidade
de São Paulo - USP, além de Mestrado e Doutorado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal
de Sergipe, instituição onde é Professora Adjunta do Departamento de Medicina. Atua com ênfase em
Endocrinologia Pediátrica, principalmente nos seguintes temas: Deficiência de Crescimento, Deficiência
do Hormônio de Crescimento, Hipotireoidismo Congênito e Triagem Neonatal.
Escolheu Pediatria de forma indireta, pois entrou na faculdade para fazer obstetrícia, mas durante o curso
acabou se interessando por neonatologia, que é a assistência ao recém-nascido em sala de parto. Atua
há 23 anos na profissão.
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idosos. Ou seja, pacientes que têm
uma vulnerabilidade maior. Não é o
caso das crianças. Lógico que elas
adoecem e podem desenvolver um
quadro grave da COVID-19, mas
isso ocorre com uma frequência
bem menor do que nesses grupos
vulneráveis.
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QUALIDADE

SEGURANÇA DO PACIENTE É REFORÇADA
DURANTE A PANDEMIA
Por ser Acreditada, a S.O.S. Vida se adaptou rapidamente e criou
protocolos para garantir a qualidade da assistência

“Criamos novos
protocolos e atualizamos
os já existentes
rapidamente para
o enfrentamento
da COVID-19”

Simara Espírito Santo
Coordenadora da Qualidade

H

á sete anos o Brasil instituiu o Programa Nacional de Segurança
do Paciente (PNSP), que traz indicadores sobre os desfechos clínicos no
país. O Nordeste é a segunda região
com maior incidência de eventos
desfavoráveis, ficando atrás apenas
do Sudeste, que tem uma população
bem maior. De acordo com os dados
de 2019, as cinco principais ocorrências são: 1º) falhas durante a assistência à saúde; 2 º) lesão por pressão; 3
º) falhas envolvendo cateter venoso;
4 º) queda do paciente e 5 º) falha
na identificação do paciente.
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As instituições Acreditadas devem
acompanhar as notificações de
falhas e implementam melhorias
com o objetivo de mitigar o risco.
Além disso, seguem as seis metas
internacionais para a segurança
do paciente e colaborador (veja
o quadro). É o caso da S.O.S. Vida,
pioneira em Home Care na Bahia,
e primeira do Norte e Nordeste a
obter a certificação internacional
de qualidade da JCI (Joint
Commission International).

Segundo a coordenadora da Qualidade Simara Espírito Santo, essa
cultura já está amplamente disseminada na empresa, Acreditada
há oito anos pela JCI. Isso ficou
bem evidente na crise gerada
pela pandemia do novo coronavírus, que obrigou a S.O.S. Vida a
tomar decisões rápidas e constantes
para garantir a segurança não só
de seus pacientes, mas também
dos colaboradores.

de contingência. “Além da parte
assistencial, esse plano contemplou
também a segurança do paciente
e do colaborador, estabelecendo
protocolos novos e um planejamento de ações”.
Ela ressalta que foi criado, por exemplo, um protocolo específico para
fisioterapia, visando atender os pacientes com sequelas da COVID-19.
“Foram feitas várias adaptações
em nosso fluxo de trabalho para
dar conta dessa nova realidade”,
destaca Simara, ressaltando que o
monitoramento dos pacientes com
suspeita ou confirmação da doença
é realizado diariamente, assim como
o atendimento psicológico.

“Criamos novos protocolos e atualizamos os já existentes rapidamente para o enfrentamento da
COVID-19”. Simara destaca ainda
que a empresa já tem um plano
de contingência para áreas específicas por isso foi possível comprar
EPIs, contratar e treinar pessoal rapidamente e de forma planejada,
garantindo assim a prestação da
assistência de forma segura.

Foi criada também uma rotina de
orientação para os técnicos de enfermagem que ficam nos domicílios
em relação às medidas de prevenção e segurança, principalmente
no que diz respeito ao uso de EPIS.
Simara enfatiza que foi preciso redobrar as orientações aos técnicos
sobre esse item, sobretudo para a
desparamentação, que é o momento de retirada dos EPIs. Essa fase
exige muita atenção para evitar
contaminação.

Simara lembra que desde o início a
empresa instituiu um comitê de crise,
formado por profissionais de várias
áreas, que elaboraram um plano

Foram feitos ainda vídeos explicando os principais procedimentos de
segurança, disponíveis inclusive
no Youtube.

Simara destaca também o apoio
da direção da empresa para o sucesso da iniciativa. “Na S.O.S. Vida
a qualidade e a segurança fazem
parte da estratégia da organização
e fica mais fácil quando temos o
apoio da alta liderança”.

METAS
INTERNACIONAIS
DE SEGURANÇA
As “Metas Internacionais de Segurança” foram desenvolvidas pela
Joint Commission International (JCI)
em parceria com a Organização
Mundial da Saúde (OMS) e reúnem
estratégias focadas nas situações
de maior risco para paciente.
• Meta 1 – Identificação Correta
dos Pacientes
• Meta 2 – Comunicação Efetiva
• Meta 3 – Melhorar a Segurança
dos Medicamentos de Alta
Vigilância
• Meta 4 – Cirurgia Segura
• Meta 5 – Redução do risco
de infecções associadas aos
cuidados em saúde
• Meta 6 – Prevenção de danos
decorrentes de quedas
Essas estratégias são adotadas e
praticadas pela S.O.S. Vida para
orientar a assistência aos pacientes.

Com relação aos colaboradores
internos, também foi feito o monitoramento dos casos suspeitos e
atendimento psicológico, incluindo
os familiares. Foram realizadas lives
com a participação das psicólogas da empresa para que os colaboradores pudessem entender o
momento e aprender a lidar com
as emoções.
“Nosso maior público são pacientes
de risco com doenças crônicas. Por
isso os cuidados foram reforçados
para que nossos profissionais não levassem a doença para o domicílio e

as medidas surtiram efeito. A empresa não teve falta de insumos nem de
EPIS e todos os atendimentos foram
realizados de forma satisfatória”.
Simara lembra que a S.O.S. Vida, por
ser uma empresa Acreditada, com
padrões de qualidade já estabelecidos, o processo de adequação à
nova realidade foi mais tranquilo.
“Já estamos acostumados a fazer
protocolos e estabelecer procedimentos”, disse, acrescentando que
no momento em que foi preciso
reescrever alguns desses protocolos
rapidamente não houve dificuldade. “A pandemia exigiu rapidez e
a cultura de contingência facilitou
o trabalho”.

LIÇÕES DA PANDEMIA
• O trabalho remoto é
eficiente e produtivo;
• A empresa se tornou ainda
mais ágil, fazendo protocolos
rapidamente;
• Reforço na higienização das
mãos;
• Correções rápidas nos erros
encontrados;
• A importância do trabalho
colaborativo, com energia,
foco e determinação para
a organização se adaptar
rapidamente às mudanças.
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MONITORAMENTO
CONSTANTE
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A SAÚDE É O
BEM MAIS
PRECIOSO DO
SER HUMANO.
E CUIDAR
CUI
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.
melho
Combinamos 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

Aponte sua câmera

youtube.com
/sosvida

OU

do seu
smartphone

