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Embora muitas pessoas achem o colesterol 
uma  substância maléfica, ele é primordial para o 
 funcionamento do corpo humano. Para isso, no entanto, 
seus níveis  devem estar sempre controlados. 
Confira o que Você Precisa Saber sobre Colesterol:
1. Colesterol é necessário ao organismo - O colesterol é 
um tipo de gordura que faz parte da estrutura das células 
do cérebro, nervos, músculos, pele, fígado, intestinos e 
coração. Ele é essencial para o funcionamento destas 
células. É importante para a formação de hormônios de 
vitamina D e até ácidos biliares, que ajudam na digestão 
das gorduras da alimentação.
2. O excesso de colesterol ruim é que causa infarto e AVC 
(Acidente Vascular Cerebral) -  O colesterol  no sangue  
circula ligado a lipoproteínas chamadas de  colesterol 
bom (HDL) e colesterol ruim (LDL). O excesso de LDL 
é que está associado às doenças cardíacas. O  excesso 
de colesterol bom (HDL), por outro lado, até  protege 
das doenças cardíacas. Por isso, quando medimos o 
 colesterol total no sangue, precisamos sempre saber o 
quanto se deve ao colesterol bom e o quanto se deve ao 
ruim. Só o ruim precisa ser tratado.
3. O excesso de colesterol ocorre por fatores genéticos e 
alimentares - Cerca de 70% do colesterol no sangue vem 
do fígado e apenas 30% vêm da alimentação. Depois de 
passar pela circulação sanguínea, o colesterol precisa 
ser removido novamente pelo fígado para formar bile. 
Os níveis de colesterol no sangue dependem, portanto, 
 principalmente da capacidade do fígado em removê-lo. 
Isso varia de pessoa para pessoa.
4. Pessoas magras podem ter colesterol alto - É  importante 
saber que ter excesso de peso não  significa ter  colesterol 
alto. Pessoas magras também têm  colesterol alto. Isso 
porque os níveis de colesterol no sangue dependem 
muito mais da taxa de remoção do colesterol pelo  fígado, 
que é genética. Se você tem um parente de primeiro grau 
(por exemplo: pai, mãe, irmãos) com colesterol alto, sua 
chance de ter colesterol alto é maior.
5. O colesterol ruim forma placa de ateroma - O  excesso 
de LDL (colesterol ruim) causa doenças vasculares 
porque se deposita, sem dar sintomas, na parede  interna 
das artérias e gradualmente formam uma placa chama-
da ateroma. Elas vão obstruindo  as artérias aos poucos e 
podem causar  Infarto agudo do miocárdio e AVC.
6. Importante controlar os outros fatores de risco - Leva 
muitos anos para uma placa de ateroma se  desenvolver. 

Quanto mais  avançada a idade, maior o risco. É muito 
 importante  então, manter também os outros fatores de 
risco  tradicionais bem controlados. Além dos níveis de 
LDL, é preciso controlar a glicose, a pressão, parar de 
fumar e reduzir o peso, quando excessivo.
7. É importante ter um estilo de vida saudável - Evitar o 
sedentarismo, evitar  alimentos com  gordura saturada e 
evitar fumar são medidas  importantes. Os alimentos que 
mais aumentam o colesterol são: a gema dos ovos, o 
bacon, a pele das aves, a manteiga, o creme de leite, 
a nata, as frituras, as salsichas, embutidos e as carnes.
8. Todos acima de 10 anos devem dosar o colesterol - 
Todos os adultos e crianças acima de 10 anos devem 
dosar o colesterol e suas frações pelo menos uma vez. 
Se elevados, deve-se consultar um endocrinologista 
para definir o risco cardiovascular individual e planejar 
um tratamento adequado.
9. O tratamento é preventivo e permanente - O  tratamento 
deve ser preventivo e para a vida toda. O objetivo é 
 reduzir o risco cardiovascular. Não adianta tratar por um 
período e depois abandonar o tratamento, pensando 
em cura. Na verdade não se busca uma cura e sim um 
 controle que pode ser feito por medidas de estilo de vida 
ou medicamentos.
10. O tratamento reduz mortalidade - As estatinas são as 
medicações mais importantes no controle do colesterol. 
O tratamento adequado reduz a mortalidade. A cada 
40mg/dL de colesterol LDL reduzido, a mortalidade por 
infarto se reduz em 20%. Portanto, quanto mais alto o 
colesterol, mais importante é o tratamento.
Fonte: SBEM (Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia)

Para maiores esclarecimentos, agende sua consulta com 
um Endocrinologista. Tel.: (11) 2197-2400 
   - Dra. Maria Lucia de Oliveira Pedrosa - CRM/SP 118574
   - Dr. Newton I. Kubo - CRM/SP 34493

10 COISAS IMPORTANTES SOBRE O 
COLESTEROL
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Nova Mesa Cirúrgica disponível no Centro Cirúrgico
É com orgulho e sentimento de gratidão que o Hospital SBC agradece a Fundação 
Kunito Miyasaka pela doação de uma Mesa Cirúrgica da Marca  Barrfab Modelo 
BF683TD para o nosso Centro Cirúrgico.
A mesa cirúrgica, instalada no último dia 18/07, é motorizada  e tem por  finalidade 
modernizar o Centro Cirúrgico da Instituição, trazendo mais  segurança aos 
 procedimentos oferecendo funções novas em relação à mesa  cirúrgica antiga.
Como características principais podemos citar que é uma mesa bivolt ligada 
tanto em 127V ou 220V, suportando até 360Kg, seu leito é radiotransparente e se 
desloca longitudinalmente (para frente e para trás) o que facilita o uso de Arco 
Cirúrgico (arco em C) em procedimentos de Urologia, Ginecologia,  Ortopedia 

dentre outros possíveis. Pode-se manusear através de controle remoto externo ou opção de controle na  coluna. 
Acompanha todos os acessórios para uso em grande leque de procedimentos cirúrgicos, tais como: arco de 
narcose, ombreiras, perneiras, suporte de braço entre outros.
Esta mesa esta preparada para receber diversos tipos de procedimentos cirúrgicos dentre os quais:  cirurgia 
geral, plástica, urológica, ginecológica, neurológica, traumatológica, ortopédica, proctológica, bariátricas 
 entre outras especialidades possíveis.

Alexandre S. Cavalheiro Jr.
Supervisor de Engenharia Clínica do Hospital SBC

Novos Equipamentos para Exames de Diagnóstico por Imagem
O Hospital SBC agradece imensamente o Consulado-Geral do Japão em São Paulo pela doação dos 
novos equipamentos de Raios-X Fixo Konica Minolta modelo Altus e Raios-X Móvel Shimadzu Mobile Eco 
que irá trazer maior  qualidade de imagem aos exames de Diagnóstico por imagem por utilizarem uma 
 tecnologia atualizada.

No caso do Raios-X Fixo da Konica Minolta modelo Altus tem um  gerador 
de alta frequência permitindo realizar diversos exames radiográficos, 
entre eles tórax, abdômen, crânio, coluna e exames de extremidades e 
possui mesa fixa de tampo flutuante para pacientes de até 200 Kg,  tendo 
 versatilidade e robustez. O Altus ainda possui buck e com console de 
comando digital, proporcionando rapidez e segurança ao operadores e 
pacientes

O Raios-X Móvel da Shimadzu modelo Mobile Eco é um equipamento de imagem 
manual de fácil manuseamento e operacionalidade proporcionando imagens de 
alta qualidade.
O equipamento possui um sistema de deslocamento com rodízios traseiros 
grandes e rodas frontais direcionais proporcionando um sistema compacto de 
fácil manuseamento evitando assim colisões em seu percurso, além de superar 
obstáculos com facilidade.
O equipamento tem o giro no seu próprio eixo facilitando a movimentação em 
pequenos espaços e sua coluna gira em qualquer direção, tendo braço t elescópico 
e de fácil ajuste facilitando muito sua operação, trazendo rapidez e qualidade para 
o serviço de radiologia e para obter qualidade nas imagens radiográficas o Mobile 
Eco tem um gerador de alta frequência produzindo assim de alta qualidade. 

Ambos equipamentos estão preparados para receber sistema de captura de imagem digital.
Alexandre S. Cavalheiro Jr.

Supervisor de Engenharia Clínica do Hospital SBC



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 
perto de 700 atendimentos foram efetivados em Lian gong, 
Percussões, Auto-massagem, Pilates, Equilíbrio e Movimento e 
Meditação. (janeiro a julho de 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:
“As sessões de Lian gong foram excelentes para a minha 
 recuperação. As dores nas minhas pernas e joelho direito 
 desaparecem e adquiri massa muscular. Desejo continuar as 
práticas.” (Helena Satie Matsuo, 67 anos, assistente social, 
 associada há 29 anos desde 1989). Iniciou as práticas com dor 
em intensidade 8, praticou por 4 meses e aponta melhoria com 
dor reduzido para grau 0. Depoimento coletado em 12.6.2018.
“Aprendi a respirar, corrigir postura e fazer força no meu limite. 
Judiei muito do meu corpo quando mais nova, agora sinto as 
consequências e estou repassando muito do que aprendi com as práticas do Núcleo de Integrativas da SBC para 
as crianças que treinam atletismo comigo. Senti e aprendi que podemos fortalecer sem sofrer nem exigir demais do 
corpo.” (Mika Matsuyama,  44 anos, professora de educação física, é associada há 10 anos desde 2.008). Iniciou as 
práticas com dor em intensidade 7, é  praticante há 2 meses e aponta melhoria com dor reduzido para intensidade 
1. Depoimento coletado em 30.5.2018.
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 2197-2400.
Informações e uso do Espaço SBC (Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC) pelo telefone 
(11) 2197-2458 e  (11) 98721-3102 com Cristina e Equipe.
Dias disponíveis:  13, 15, 20, 22, 27 e 29 de agosto
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

  ASSOCIAÇÃO SBC  www.associacaosbc.com.br

Dra. Regina Omati, ministrando uma 
das práticas integrativas

Feirinha ADESC
08Agosto                          AGRADECIMENTOS

 Pelas doações recebidas em            
Julho - 2018

ADESC |  Sra. Ryoko Ito
Consulado-Geral do Japão em São Paulo

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

Curta nossas páginas



A Farmácia trata-se de um setor de  extrema 
importância dentro da unidade  hospitalar, 
que visa à assistência ao  paciente no 
 âmbito dos medicamentos e correlatos 
com o intuito de garantir seu uso racional, 
tendo como resultado  final a segurança e 
qualidade de vida do  paciente.

É o serviço de farmácia, através da  atuação 
do profissional farmacêutico, que realiza 
o controle de  medicamentos e  correlatos 
utilizados na instituição, sendo dever 
deste setor realizar o  reabastecimento, 
armazenamento e  dispensação. 

A dispensação de medicamentos é 
 realizada por intermédio de  médicos e 
enfermeiros. É necessário que a  dispensa 
seja feita de forma correta,  garantindo 
assim a segurança do  tratamento 
 medicamentoso do paciente. Portanto, as 
atividades do farmacêutico exigem muita 
atenção e cuidado.

O farmacêutico também encontra-se 
à  disposição da equipe interna e de 
 pacientes para sanar qualquer dúvida a 
respeito de medicamentos.  

Mariane Ribeiro - CRF 63.688
Farmacêutica do Hospital SBC
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                            Estamos em Obras

Iniciamos no dia 30.07.2018 a obra de instalação do 
 segundo elevador.
Foram necessárias algumas alterações na recepção, 
 entretanto continuamos com o atendimento. 
Esclarecemos que se trata de uma obra importante para 
garantir a segurança de todos os associados. 
Agradecemos a compreensão de todos.

No dia 5 de agosto celebra-se o dia Nacional da Farmácia

Aqui começA 
suA jornAdA pelA 

sAúde e Bem-estAr

INGERIU BASTANTE 
ÁGUA DURANTE O DIA

(avance 1 casa)

Sua jornada de Saúde 
chegou ao final.  conte 

com o hoSpital SBc 
 Sempre que preciSar !

EVITOU FRITURAS 
E ALIMENTOS 

GORDUROSOS 
(avance 2 casas)

UTILIZOU ESCADAS, 
REALIZOU CAMINHADA E 

FEZ EXERCÍCIOS FÍSICOS
(jogue novamente)

INGERIU MUITO 
REFRIGERANTE E 
SUCOS PRONTOS
(retorne 2 casas)

REDUZIU O CONSUMO 
DE ÓLEO, SAL, 

ENLATADOS E AÇUCAR
(avance 1 casa)

NÃO HIGIENIZOU 
AS MÃOS ANTES 
DAS REFEIÇÕES
(retorne 1 casa)

FEZ USO DE 
MEDICAÇÃO SEM 

ORIENTAÇÃO MÉDICA
(retorne 2 casas)

REALIZOU O 
CHECK UP ANUAL

(avance 1 casa)

NÃO TEVE UMA 
BOA NOITE DE SONO 

(descanse 1 vez)

Agora Planos com Co-participação

Novos Planos regularizados com Cobertura ampla, 
estabelecida no Rol de procedimentos da ANS.
Proteja sua equipe e mantenha a produtividade 

de sua empresa. Consulte nossos planos.

A
N

S
 n

O
. 

41
20

5-
8

Planos  a partir de :

Planos  a partir de :

Planos  a partir de :

 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ 82,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,1582,15***************************************

Entre em Contato:

11  2197-2494 
sbc@saudesbc.com.br

Excelente plano de saúde para 
Micro e Pequenas empresas

* Valor referente ao SAÚDE PME PARTICIPATIVO - 0 a 18 anos. 

N
ão

 jo
gu

e 
es

te
 im

pr
es

so
 e

m
 v

ia
s 

pú
bl

ic
as

.

Novos Planos Anuncio Jul18_FestJpn.indd   1 16/07/18   11:28

Participamos do 21o Festival do Japão este ano para divulgar nosso trabalho ocupando um espaço 
dentro do estande da JICA (Japan International Cooperation Agency). 
Promovemos o jogo SUGOROKU* com tema de Saúde, além da distribuição de kit SBC para os 
 participantes e folhetos informativos sobre o trabalho de Cuidados Paliativos e divulgação de 
 Planos de Saúde.

(*) Sugoroku: jogos de tabuleiro populares no Japão desde o período Edo. Os tabuleiros, 
variadosemtemasefaixaetáriadeinteresse,revelamaspectossignificativosdacultura,da
história e da língua japonesa servindo inclusive de instrumento didático e veículo ideológico.

Cuidados paliativos no 

Hospital SBC

Modelo do Hospital da Cruz Vermelha de 

Kitami, Hokkaido - Japão

Hospital SBC
Rua Blumenau, 320 - Vila Leopoldina

São Paulo - SP    Tel.(11) 2197-2400

www.hospitalsbc.com.br Planos de Saúde

Rua Blumenau, 354 - Vila Leopoldina

São Paulo - SP    Tel.(11) 2197-2494

www.sbcsaude.com.br

SBC病院緩和ケア教育プロジェクト

Folhetos

Painel Sugoroku

Kit SBC

Visitantes jogando... 
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ALTERAÇÕES NA REDE CREDENCIADA 
NOVO PRESTADOR
UNIMAGEM – UNIDADE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
Rua Vereador Pedro Tacco, nº 61 – Centro  -  Atibaia/ SP
Fone: (11) 4413-4780   e  (11) 4418-3439
Horário de atendimento: segunda-feira à sexta-feira das 08:00hs  às 17:00hs
ServiçosContratados:RaioX,Mamografia,Ultrassonografia,DensitometriaÓsseaeRessonânciaMagnética

UNIMAGEM – UNIDADE DIAGNOSTICO POR IMAGEM
Rodovia Alkindar Monteiro Junqueira Km 53  -  Bairro Campo Novo - Garden Shopping Bragança Paulista – 
Bragança Paulista – Sp (Estacionamento Gratuito para pacientes que realizam exames)
Fone: (11) 4010-5707   e  (11)  4010-5708
Horário de atendimento: segunda-feira à sexta-feira das 08:00 hs  às 20:00 hs 
                                        sábados das 09:00hs às 14:00hs                                                    
ServiçosContratados:RaioX,Mamografia,Ultrassonografia,DensitometriaÓssea,TomografiaComputadorizada
eRessonânciaMagnética

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”.

Agora Planos com Co-participação

Novos Planos regularizados com Cobertura  ampla, 
estabelecida no Rol de procedimentos da ANS.

Proteja sua equipe e mantenha a produtividade 
de sua empresa.  Consulte nossos planos. A
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Planos  a partir de :

 R$ 82,15* 

Entre em Contato:

11  2197-2494 
sbc@saudesbc.com.br

Excelente plano de saúde para 
Micro e Pequenas empresas

* Valor referente ao SAÚDE PME PARTICIPATIVO - 0 a 18 anos. 


