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ASMA  O QUE É
A asma é uma inflamação crônica que atinge os 
 brônquios, estruturas responsáveis por levarem o ar aos 
pulmões. As crises de asma provocam o  fechamento 
das vias aéreas e dificultam a respiração.
Esse processo inflamatório pode apresentar  intensidade 
variável e causar episódios recorrentes de chiado no 
peito e falta de ar, podendo piorar  particularmente 
 durante a noite ou logo pela manhã.
A asma não tem cura, mas tem tratamento. É  possível 
controlar os sintomas e ter uma vida normal e com 
qualidade.
DIAGNÓSTICO, CAUSAS E SINTOMAS
Existem uma série de fatores externos e genéticos que 
podem desencadear ou agravar os sintomas da asma. 
Entre os mais comuns, destacam-se:
• Alérgenos ambientais – ácaro da poeira, pelos de 
animais e fungos do ar;
• Fumo
• Poluentes atmosféricos
• Infecções virais
• Atividade física
• Medicamentos – incluindo Aspirina e outros 
 anti-inflamatórios não esteroidais
• Betabloqueadores utilizados no tratamento de 
 hipertensão arterial
• Rinite alérgica
• Obesidade
Asma possui alguns sintomas que, de maneira geral, 
são comuns a todos os que apresentam essa doença. 
Entre eles são:
• Episódios recorrentes de chiado
• Falta de ar
• Aperto no peito
• Tosse
Os sintomas podem apresentar uma piora à noite ou no 
início da manhã.
O objetivo de tratar a asma é obter o controle da  doença. 
E uma das maneiras de avaliar esse controle é por meio 
do Teste de Controle da Asma (ACT), que  reflete o 
controle da doença nas últimas 4  semanas. Caso você 
esteja apresentando chiado no peito, cansaço aos 
 esforços, despertares noturnos por  sintomas da asma, 
limitação de suas atividades e uso do broncodilatador 
de alívio, PODE SER QUE SEU PULMÃO QUEIRA LHE 
DIZER ALGO.

Procure o médico. É possível viver bem com a asma. 
Não despreze seus sintomas.
TRATAMENTO
Infelizmente a asma não possui cura. Mas com 
 tratamento adequado e efetivo, é possível controlar a 
doença para levar uma vida normal.
O principal objetivo do tratamento é alcançar e  manter 
o controle dos sintomas. Tendo isso sob controle, é 
possível manter as atividades da vida normais, assim 
como atividades físicas, e manter a função pulmonar 
dentro de sua normalidade, evitando a ocorrência de 
novas crises de asma.
Para isso, é importante consultar sempre um 
 pneumologista. Somente um especialista poderá 
 prescrever um tratamento correto e medicamentos 
 adequados para o controle e a diminuição do número 
de crises.
Outra questão importante é estar atento aos fatores de 
riscos e desencadeadores de crises asmáticas que, 
geralmente, estão presentes no dia a dia e no meio 
ambiente.
Confira algumas recomendações para viver bem com 
a asma:
1. Identifique as características da asma e fique atento 
aos sinais que agravam as crises;
2. Use corretamente os remédios, sempre seguindo as 
orientações médicas;
3. Se afaste dos fatores ambientais que promovem as 
crises, como por exemplo poeira;
4. Não fume, e cuidado com a fumaça de pessoas que 
fumam perto de você.
A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE
A asma tem impacto importante na vida de quem vive 
com a doença, de seus familiares e do  sistema de saúde. 
Embora não exista cura, os cuidados  adequados da 
asma, sempre baseado na parceria médico-paciente, 
podem resultar no controle efetivo dos sintomas.
Sabe-se que a educação de pacientes sobre a 
doença e seu tratamento aliada à promoção de 
 planos de  autocuidados junto ao médico, baseada 
na  disponibilidade de medicações existentes e uso 
dos dispositivos inalatórios, gravidade da doença, 
 preferência do paciente, interações  medicamentosas 
e  comorbidades, são fatores fundamentais para 
 aumentar o índice de adesão ao tratamento, 
 melhorando o  controle dos sintomas e a qualidade de 
vida do  paciente.

FONTE: http://www.escuteseupulmao.com.br/asma/
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A Fundação Pró-Sangue (FPS) é uma instituição pública ligada à Secretaria de Estado da Saúde e ao Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mantendo com a última estreito laço de 
cooperação acadêmica e técnico-científica. Como instituição voltada às áreas de medicina transfusional e terapia 
celular, é considerada referência para a Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e para o Ministério da Saúde.

Mensalmente, a FPS coleta e processa cerca de 12.000 bolsas de sangue destinadas ao atendimento de cerca de 
100 instituições públicas da rede estadual de saúde, entre elas o Hospital das Clínicas, o Instituto do Coração, o 
Instituto do Câncer de São Paulo, o Hospital Dante Pazzanese. O volume de sangue coletado pela FPS  equivale a 
aproximadamente 32% do sangue consumido em toda a Região Metropolitana de São Paulo. Essa tarefa  representa 
um grande desafio diário, uma vez que o sangue é fruto de doação voluntária e, em nosso país ainda não há uma 
cultura da doação rotineira de sangue. 
                                                   
Fica a dica de Postos de Coleta em São Paulo. Faça um check-in e uma solidariedade.

- Posto Clínicas
Av. Dr. Enéas Carvalho de Aguiar, 155, 1º andar 
- Cerqueira César - São Paulo
De segunda a sexta-feira, das 7 às 18h00
Sábados, feriados e emendas, das 8 às 17h00
Fechado aos Domingos 

- Posto Dante Pazzanese
Av. Dr. Dante Pazzanese, 500 - Ibirapuera - São Paulo
De segunda a sexta-feira, das 8 às 13h00
Fechado aos sábados, domingos e feriados

- Posto Regional de Osasco
R. Ari Barroso, 355 - Presidente Altino - Osasco
De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30
Sábados,  (1º e 3º de cada mês), das 8 às 16h00
Fechado aos domingos e feriados

- Posto Barueri
R. Angela Mirella, 354 Térreo - Jd. Barueri - Barueri
De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h00
Fechado aos sábados, domingos e feriados

- Posto Mandaqui
R. Voluntários da Pátria, 4227 - Mandaqui - São Paulo
De segunda a sexta-feira, das 8 às 16h30
Sábados (2º e 4º de cada mês), das 8 às 16h00
Fechado aos domingos e feriados

14Jun - Dia do doador de sangue

Caros Associados

O Hospital SBC comunica que em breve 
 iniciará as obras da  instalação do  segundo 
elevador,dataaindaadefinir.
No setor de imagem iniciou no dia 30/05 
com prazo de trinta dias a reforma da 
sala do  Raio-X realizando as  melhorias 
 necessárias para a instalação do novo 
aparelho  doado pelo Consulado Japonês. 
Daremos  continuidade ao  atendimento com 
o equipamento de Raio-X portátil.
Agradecemos a compreensão de todos.



ESPAÇO SBC
Senhores(as) Associados(as),

O Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares iniciou 
atividades no Hospital SBC em janeiro deste ano e desde  então 
mais de 365 atendimentos foram efetivados em Lian gong, 
 Percussões, Auto-massagem, Pilates, Equilíbrio e  Movimento e 
Meditação. (posição abril/2018)
Estamos muito felizes com os resultados e continuamos 
 empenhados em expandir cada vez mais esta modalidade de 
cuidado com a saúde tão importante para nossos  associados.
Depoimentos:
“Todos os exercícios são ótimos, as mediadoras também 
são ótimas, eu só tenho que agradecer, estou melhorando a 
dor no ombro.” (Yoshiyuki Nakatsubo, 62 anos,  aposentado, 
 associado há 24 anos, desde 1994). Iniciou as práticas com 
dor em  intensidade 8, é praticante há 5 meses e aponta gradual 
 eliminação da dor grau de satisfação 10.  - Depoimento  coletado 
em 21.5.2018.
“Achei que tive melhoras de dores, postura, fiquei mais  calma 
e principalmente minhas pernas e pescoço, devido ao meu 
 trabalho artesanal, faço após e durante o meu trabalho. Melhorou também o meu sono. Gostei muito do  tratamento 
das professoras.” (Sandra Maria Couto Galvão, 75 anos, artesã, é associada há 18 anos, desde o ano 2.000). 
Iniciou as práticas com dor em intensidade 7, é praticante há 4 meses e aponta melhoria com dor reduzido para 
 intensidade 2.  - Depoimento coletado em 21.5.2018.
Venha você também conhecer este trabalho e tenha muito mais saúde.
O Núcleo oferece práticas em Lian gong, Meditação, Percussões e Auto-massagem, Equilíbrio e Movimento, 
Pilates, todas as segundas e quartas-feiras; continuaremos ampliando gradualmente para incorporar outras 
 modalidades. 
As triagens são orientadas pela coordenadora técnica a dra. Regina Satico Omati e são acolhidas e  conduzidas 
pela Equipe do Núcleo, especialmente treinadas e preparadas para oferecer a você os benefícios das práticas 
integrativas e complementares.
Agendamento com a dra. Regina Satico Omati pelo telefone (11) 2197-2400.
Informações e uso do Espaço SBC (Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC) pelos   telefones 
(11) 2197-2458 e (11) 9 8721-3102 com Cristina e Equipe.
Dias disponíveis:  11, 13, 18, 20, 25 e 27 de junho
E-mail: integrativas@saudesbc.com.br
Aguardamos a todos para juntos, cuidar do nosso bem mais precioso, a Saúde!

Dr. Roberto Yukihiro Morimoto
Coordenador Geral do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC
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Eliana Barreto, ministrando uma 
das práticas integrativas

Feirinha ADESC
13Junho                          AGRADECIMENTOS

 Pelas doações recebidas em          
Maio - 2018

ADESC |  Paulo Shigueo Iiyama
Fundação Kunito Miyasaka 

(mesa cirúrgica eletro-hidráulica e elevador)

ありがとうございました www.facebook.com/saudesbc
www.facebook.com/hospsbc

Curta nossas páginas
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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* 

BOLETOS DO PLANO DE SAÚDE 
- ACESSO À SEGUNDA VIA -

Informamos que já está disponível no site da SBC 
Saúde a segunda via do boleto da mensalidade 
do plano.
Para obter a 2° via do boleto, acesse:
www.sbcsaude.com.br/2via, ou clique no botão do 
canto superior direito e informe o n° do CPF do 
beneficiáriotitularecliqueemconsultar.
Para os contratantes dos planos Saúde PME e 
Saúde Adesão, a 2° via do boleto está disponível 
no site da Administradora de Benefícios Maxmed 
(www.maxmed.com.br).
Esclarecemos que os boletos continuarão sendo 
 enviados pelos correios.

REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO 
PLANOS COLETIVOS PADRÃO E SUPERIOR

No mês de maio/2018 o valor das contribuições dos 
planos coletivos por adesão “Padrão” e “Superior” 
foi reajustado em 13,55%, após negociação entre a 
SBC Saúde e a Associação de Assistência Mútua à 
Saúde SBC.
O percentual do reajuste foi comunicado à Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS e o aviso 
 sobre o reajuste foi inserido nos boletos de cobrança 
no mês de maio/2018, em atendimento às normas 
estabelecidas pela ANS.
O reajuste aplicado visa manter o equilíbrio 
econômico-financeiro dos planos coletivos, a
 garantia de atendimento e a formação mínima das 
reservastécnicasobrigatórias.Porrefletiravariação
dos  custos assistenciais, o índice de reajuste é 
muitasvezes,superioràmédiainflacionária.
Agradecemos pela  compreensão, colaboração e 
apoio de todos.


