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O cuidado com o idoso 

é a nossa especialidade

O GRUPO SAID conta com vasta experiência no mercado, 

atendendo idosos dentro de seus contextos familiares.

   Qualidade de vida começa em casa, na proximidade de familiares 

e amigos. Por isso a SAID possui um quadro de cuidadoras bem 

preparadas e uma estrutura voltada para dar o melhor 

atendimento. 

 Nossa colaboração maior é no sentido de introduzir técnica e 

profissionalismo nesse ambiente, sem interferir no principal 

remédio do tratamento: o calor humano.  

O Grupo SAID chega em Belo Horizonte com mais de 17 anos no 

mercado, atendendo idosos dentro do seus contextos familiares. 
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Visão

Missão
Oferecer a melhor assistência 

domiciliar aos nossos pacientes 
em Belo Horizonte

Ser percebida como modelo de 
alta qualidade em assistência 
domiciliar em Belo Horizonte

Humanização

Promover o bem estar de 
nossos pacientes e familiares 

mediantes a execução das 
melhores práticas, com 

empatia e respeito

Ética

Atuar com transparência, 
confiança e responsabilidade 

no exercício de nossas 
atividades e no relacionamento 

com familiares e 
colaboradores.

Valores Valores
Excelência

Entregar as melhores práticas 
assistênciais disponíveis no 

cuidado, garantindo o nível de 
qualidade através de uma 

equipe capacitada e processos 
confiáveis.

Qualidade

Estamos fazendo o melhor 
para o nosso atendimento, 

acreditamos que a capacitação 
e a padronização de nossos 

processos é o melhor caminho 
para alcançarmos nosso 

objetivo
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Em nosso quadro de atendimento 

contamos também com médicos, 

enfermeiras, técnicos em 

enfermagem, nutricionistas, e 

fisioterapeutas.

Equipe 

Multidisciplinar
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Segurança e rapidez na substituição
em caso de incompatibilidade e/ou
ausência do profissional;

Visitas regulares das nossas 
enfermeiras para avaliação e 
orientação dos procedimentos;

Profissionais treinados, assíduos,
pontuais e supervisionados;

Visitas regulares dos nossos médicos
para avaliação do estado geral dos
pacientes;

Controle de medicação: tabela em
que estão anotados todos os
medicamentos, e o profissional 
assina os horários em que os 
ministrou;

Relatório diário: o profissional da SAID
anota as atividades diárias do paciente,
incluindo alterações físicas, cognitivas,
compartimentais, emocionais e outras
observações relevantes; 

Monitoramento por câmeras 
(opcional, veja condições);

Canal exclusivo de comunicação
da família com a SAID através do
nosso SAC;

Superv isão constante dos 
serviços prestados, com relatório 
au tomá t i co  após  a  v i s i t a 
de supervisão
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Todo profissional da SAID é treinado e qualificado 
para dar ao idoso mais do que a atenção e o cuidado 
necessário a suas limitações corporais.

Enxergamos também os aspectos emocionais de 
quem cuidamos, criando uma maior interação entre o 
cuidador, o idoso e a família.

Em nosso quadro de atendimento contamos com 
médicos, enfermeiras, técnicos em enfermagem, 
nutricionistas e cuidadoras. 

Após o processo seletivo as cuidadora e técnicas em 
enfermagem selecionadas, passam pelo treinamento 
realizado pela equipe de enfermagem da SAID, assim 
garantido a excelência no atendimento.
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NUTRIÇÃO
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Assista nosso vídeo institucional e conheça 
mais a história do Grupo SAID

Clique no link -> https://bit.ly/31oRYrp
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Tels. (31) 3045-5628 

 (31) 9 9905-9109 / (31) 9 9752-9109 

 (31) 9 9905-9109
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www.saidbh.com contato@saidbh.com


