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PROJETO DE EDUCAÇÃO SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS NO HOSPITAL SBC 

Conforme anunciado em Fevereiro de 2018, a parceria entre SBC, JICA e Fa culdade de En-
fermagem de Hokkaido da Cruz Vermelha Japonesa iniciou suas atividades com o primeiro 
treinamento para os profissionais do Hospital SBC

Cuidado Paliativo é uma abordagem multiprofissional que promove qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de 
doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e alívio do so frimento. Requer a identificação precoce, 
avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual. (OMS) 2002 
De 10 a 12 de abril, foi realizada a primeira fase do projeto de Cuidados Paliativos nas dependências do Hospital 
SBC. Com a coordenação do Dr. Claudio Komatsu, Coordenador de emergências médicas do Hospital SBC, Dr. 
Toshio Chiba, consultor do Centro de Estudos do Câncer da Universidade de São Paulo, Sra. Reiko Bukawa, en-
fermeira-chefe do Hospital de Kitami, da Fa culdade de Enfermagem de Hokkaido da Cruz Vermelha Japonesa 
e mais duas enfermeiras que a acompanharam, foram realizadas qualificações em Cuidados Paliativos dentre 
os quais participaram médicos, nutricionista, fisioterapeutas, psicóloga, enfermeiros e técnicos/auxiliares de 
enfermagem.
Os cuidados paliativos são “para aliviar a dor da mente e 
do corpo associada com a doença” (Ministério da Saúde, 
Trabalho e Bem-Estar do Japão- Grupo de estudo de Cui-
dados Paliativos). Nos últimos anos uma sociedade em en-
velhecimento está progredindo e é um conceito de grande 
importância.
O programa deste treinamento foi organizado especial-
mente para o Brasil e foram realizadas palestras de enfer-
magem nos cuidados de fim de vida, gerenciamento de 
dor e sintomas, questões éticas nos cuidados de fim de 
vida, comunicação, perda, tristeza e luto, cuidados no pe-
ríodo próximo à morte, realização de cuidados de fim de 
vida com alta qualidade, baseados na visão do ELNEC J. 
Também foi realizada a palestra de alteração cognitiva no idoso.
A próxima etapa deste projeto está programada para Junho/18, onde novos profissionais virão novamente para 
o Brasil, e em Agosto/18 uma equipe do Hospital SBC irá ao Japão para treinamento. Além disso, também está 
prevista uma palestra aberta ao público no mês de Outubro/18.
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Alimentação saudável    
Helissa de Oliveira Mendonça Moreira, analista técnica da Coor denação Geral de Alimentação e Nutrição do Minis-
tério da Saúde, explica que uma alimentação adequada e saudável aumenta a imunidade do corpo, contribuindo 
para a manutenção da saúde. “O sistema imunológico do nosso corpo tem uma série de reações bioquímicas que 
dependem de minerais específicos, vitaminas e aminoácidos, assim, uma dieta pobre e incompleta pode não ofe
recer os nutrientes necessários e as células de defesa de nosso corpo acabam ficando menos eficientes”, alerta.
“Muitas pessoas vão ter gripe e não vão ter complicações. E vai ser basicamente quem não tem outras doenças de 
base e tem uma vida saudável, praticam esporte, tem 
uma alimentação saudá vel, ingerem bastante líquido, 
comem bastante verdura. Essas pessoas têm um or-
ganismo mais em condições de enfrentar uma doença, 
inclusive a gripe”.
“As recomendações do Guia Alimentar para a Popu-
lação Brasileira de basear a alimentação em alimentos 
in natu ra ou minimamente processados contribuem 
para o aumento da imunidade do corpo, pois alimentos 
de origem vegetal costumam ser boas fontes de fibras 
e de vários nutrientes e alimentos de origem animal são 
boas fontes de proteínas e da maioria das vitaminas e 
minerais de que necessitamos”, completa.

Após o contágio
Se a pessoa já está doente, com uma alguma infecção e com a imunidade baixa, o alerta é ainda maior em relação 
à alimentação. Nesses momentos, mesmo com a indicação de uso de complementos nutricionais, como a vitamina 
C, é preciso redobrar a atenção em relação à alimentação, mesmo com apetite em baixa.
“Quando a pessoa está doente é importante manter uma hidratação frequente e aumentar a ingestão de frutas e 
sucos de frutas naturais ricos em vitamina C, como laranja, limão e acerola, pois essa vitamina fortalece o sistema 
imunológico. E é importante lembrar que não recomendável adicionar açúcar aos sucos de frutas naturais”, explica 
Helissa.

Fique esperto
Ao contrário de outras campanhas de vacinação, a imunização contra a gripe tem um período determinado. En-
tão, não dá para ficar adiando. Outros cuidados também são importantes na prevenção da gripe, porque evitam 
a transmissão dos vírus. Confira:
    - Cubra o nariz e a boca enquanto espirra ou tosse;
    - Evite tocar a boca e o nariz;
    - Lave as mãos com água e sabão e use álcool gel 70%;
    - Melhore a circulação de ar abrindo as janelas; 
    - Evite muito tempo em locais com grande aglome ração    
      de pessoas;
     Mantenha hábitos saudáveis: coma bem, durma bem 
      e faça exercícios.

                       Fonte: http://saudebrasilportal.com.br/saude-
                                     brasil-contra-a-influenza/

Manter hábitos saudáveis ajuda a enfrentar a gripe

DIA “D” de Vacinação contra a gripe

Data: 12/Maio (Sábado) das 08:00 às 17:00



ESPAÇO SBC
“A SBC sentindo as necessidades dos associados e seguindo um movimento mundial preconizada pela 
OMS (Organização Mundial de Saúde) e nacional pelo Ministério da Saúde está iniciando um programa de 
práticas integrativas avaliando que saúde não é somente ausência de doença, mas o completo bem estar 
físico, mental e emocional.” – dra. Regina Satico Omati (Coordenadora das PICs – Práticas Integrativas e 
Complementares da SBC).
O Núcleo oferece práticas em Lian gong, Meditação, Percussões e Automassagem, Equilíbrio e Movimento, 
Pilates, todas as segundas e quartas-feiras; continuaremos ampliando gradualmente para incorporar outras 
modalidades. 
As triagens orientadas pela dra. Regina serão acolhidas e 
conduzidas pela Equipe do Núcleo, especialmente treina-
dos e preparados para oferecer a você os benefícios das 
práticas integrativas e complementares.
 Agendamento com a dra. Regina Satico Omati pelo te-
lefone (11) 2197-2400.
Informações e uso do Espaço SBC (Núcleo de Práticas 
Integrativas e Complementares da SBC) pelos te lefones 
(11) 21972458 e (11) 9 87213102 com Cristina e Equipe.
Dias disponíveis: 14, 16, 21, 23, 28 e 30 de maio
Email: integrativas@saudesbc.com.br

                
Dr. Roberto Yukihiro Morimoto

Coordenador Geral do Núcleo de Práticas Integrativas e 
Complementares da SBC
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Dra. Regina Omati, ministrando uma 
das práticas integrativas

Feirinha ADESC
09Maio         
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ALTERAÇÕES NA REDE CREDENCIADA 
(Alteração do número do telefone de agendamento de consultas e exames)

HOSPITAL INFANTIL SABARÁ
Av. Angélica, 1987 – Higienópolis – São Paulo/SP
Pronto socorro infantil e ambulatório em pediatria

Tel.: (11) 2526-2526 

ATENÇÃO: os planos de saúde possuem coberturas diferentes de acordo com a data de contratação. 
Verifique sempre a relação de prestadores que atendem o seu plano no site da SBC Saúde: 

www.sbcsaude.com.br, na aba “Rede Credenciada” e depois em “Guia Médico”.

Jovens estudantes também 
necessitam de proteção

   Agora Planos com Co-participação
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Planos de Saúde voltados a estudantes 
filiados à UNEB - União dos Estudantes 
Brasileiros devidamente matriculados
do nível maternal ao Universitário.

União dos Estudantes 
Brasileiros

Entre em Contato:

11  2197-2494 
sbc@saudesbc.com.br

* Valor referente ao SAÚDE ADESÃO PARTICIPATIVO - 0 a 18 anos

Planos  a partir d
e :

 R$ 98,27* 

ESCLARECIMENTOS SOBRE BOLETOS  DO PLANO DE SAÚDE

Devido à integração de todos os bancos na nova plataforma 
de cobrança estabelecida pela Febraban – Federação Bra-
sileira de Bancos, alguns boletos de cobrança podem, oca-
sionalmente, não serem aceitos para pagamento, apontan-
do problemas no código de barras. Esclarecemos os boletos 
emitidos pela SBC Saúde estão corretos, e o problema é 
decorrente da falha na leitura do código de  barras do boleto 
pelo sistema de alguns bancos, devido a esse processo de 
integração bancária. 

Entre em contato com o setor de Contribuição, através do 
telefone (11) 3837-8732 ou pelo e-mail contribuicao@saudesbc.com.br,  caso não receba seu boleto 
em até 5 (cinco) dias antes do vencimento ou tenha algum problema ao efetuar o pagamento.


