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  HOSPITAL SBC  

HEPATITES - O que são?
Inflamações

no fígado
Causadas principalmente 

por vírus

Provocam uma doença 

silenciosa e 
perigosa

Podem levar 
à morte

se não forem tratadas,
dependendo do tipo

Sintomas
Em alguns casos , pode haver 
sinais como:

     - Cansaço
     - Febre
     - Mal-estar
     - Tontura
     - Enjoo
     - Vômitos
     - Dor abdominal
     - Pele e olhos amarelados
     - Urina escura
     - Fezes claras
     - Sérios danos ao fígado

COMO PEGA?
- Água e alimentos contaminados
- Má higiene das mãos antes de 
comer

- Sexo
- Objetos de manicure
- Agulha de tatuagem e piercing 
infectados
- clínicas ilegais de aborto
- Uso de drogas inalatórias 
  (cocaína e crack)
- Seringas contaminadas

- Tranfusões de sangue anteriores 
a1993
- Objetos de manicure
- Agulha de tatuagem e piercing 
infectados
- clínicas ilegais de aborto
- Uso de drogas inalatórias
- Seringas contaminadas

TIPO DE VÍRUS RNA, que mora no citoplasma 
das células

DNA, que mora no núcleo das 
células

RNA, que mora no citoplasma 
das células

EXISTE CURA?
Sim, o vírus de ser comple-
tamente removido sem deixar 
sequelas no fígado

Não, porque o vírus vive no 
centro da célula, mas pode ser 
anulado com tratamento

Sim, o vírus pode ser total-
mente removido

QUANTO TEMPO 
DURA?

A doença geralmente leva de 
40 a 60 dias

De 30 dias até a vida toda 
(forma crônica) o que equivale 
a 12% dos casos

De 30 dias até a vida toda 
(forma crônica), o que respon-
de por até 75% dos casos

COMO EVOLUI?
Em apenas 1% dos casos, 
destrói o fígado em menos de 
2 meses e exige transplante, 
podendo até matar

Em quadros mais graves, 
causa câncer de fígado

Em quadros mais graves, pode 
dar cirrose

SOBREVIVÊNCIA
25 dias em ambientes como 
poços artesianos ou dentro de 
ostras

7 dias fora do corpo 4 dias fora do corpo humano

INCIDÊNCIA
São registrados pelo menos 
1,5 milhão de casos por ano no 
mundo, a maioria em países 
em desenvolvimento

Já infectou 450 milhões de 
pessoas em todo o mundo

Estima-se que seja responsá vel 
por 200 milhões de casos no 
mundo e 3 milhões no Brasil

28 de Julho
Dia Mundial de Combate às Hepatites

Fonte: g1.com.br

www.hospitalsbc.com.br
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No último dia 26 de Junho, duas enfermeiras do Hospital da Cruz Vermelha de Kitami em Hokkaido realizaram 
a  palestra “Reflexão de Cuidados no Fim da Vida” . O tema fez parte da segunda etapa da abordagem do 
 Projeto de Cuidados Paliativos no Hospital SBC em São Paulo, executado no âmbito da modalidade Projetos 
 Comunitários da JICA. 
Cerca de quinze profissionais da equipe médica do hospital participaram do seminário e da sessão de  reflexão, 
entre enfermeiras, médicos, psicólogos, fisioterapeuta e nutricionista. Os cuidados paliativos procuram  manter 
a qualidade de vida do paciente até os seus últimos dias, minimizando o desconforto e aliviando a dor. A 
 comunicação entre a família, o paciente e a equipe médica é uma das habilidades exigidas pelas enfermeiras 
que desempenham uma importante função nesta atividade.
A próxima etapa está prevista para Agosto/18 onde uma equipe do Hospital SBC irá ao Japão para treinamento. 
Além disso, também está prevista uma palestra aberta ao público.

PROJETO DE EDUCAÇÃO SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS NO HOSPITAL SBC 

INSTALAÇÃO DO SEGUNDO ELEVADOR

O Hospital SBC iniciou as obras de 
 instalação do segundo elevador.
Estamos realizando algumas adaptações 
internas para nos adequar a esta obra.
Agradecemos a compreensão de todos.

COMUNICADO SOBRE O ATENDIMENTO 
EM PEDIATRIA

Prezados srs. Beneficiários,
Comunicamos que o serviço de Pediatria no 
Hospital SBC será desativado a partir do dia 
20/07/2018.
O atendimento pediátrico será realizado 
pelos prestadores relacionados no site da 
SBC Saúde: http://www.sbcsaude.com.br     
e clique em “Rede Credenciada”. 

ANIVERSÁRIO DO HOSPITAL SBC

Comemoramos neste mês de julho mais um  
aniversário do Hospital SBC.

São 21 anos de dedicação para fornecer toda 
a  atenção e cuidado que os pacientes merecem.

Em 2018 teremos muitas novidades a fim de 
 proporcionar atendimento com mais 

qualidade e  tecnologia.
Nosso agradecimento a todos que tornam o Hospital 
SBC acolhedor e para muitos, a sua segunda casa.

Parabéns!

21 anos



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 500 atendimentos foram efetivados em Lian gong, 
Percussões, Auto-massagem, Pilates, Equilíbrio e Movimento e 
Meditação. (janeiro a junho 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:
“No início estava com bastante dor nos braços mas após as 
sessões, houve melhora considerável. Faço sessões de auto-
massagem e percussões, agora vou iniciar Lian gong.” (Nair 
 Shizuko Tamai, 80 anos, aposentada, associada há 21 anos 
desde 1996). Iniciou as práticas com dor em intensidade 9, é 
praticante há 3 meses e aponta melhoria com dor reduzida 
para grau 6. Depoimento coletado em 28/05/2018.
“Participei das práticas integrativas Lian gong e  auto-massagem 
e agora faço sessões de meditação. Também vou iniciar equilíbrio e movimento. Estas práticas estão sendo muito 
proveitosas para minha melhora as orientadoras são todas pacientes ajudam muito e é importante frisar que há 
supervisão médica e fisioterapeutas nas práticas.” (Ana Miyashita,  70 anos, aposentada, é associada há 32 anos 
desde 1996). Iniciou as práticas com dor em intensidade 8, é praticante há 3 meses e aponta melhoria com dor 
reduzida para intensidade 3. Depoimento coletado em 04/06/2018.
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) pelo telefone 
(11) 2197-2458 e (11) 9 8721-3102 com Cristina e Equipe.
Dias disponíveis:  16, 18, 23, 25 e 30 de julho
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
11Julho         

                 AGRADECIMENTOS
 Pelas doações recebidas em          

Junho - 2018

ADESC |  Sr. Naoyuki Ono

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

Curta nossas páginas



SBC no Festival do Japão
Participaremos do Festival do Japão este ano para divulgar nosso trabalho ocupando um espaço dentro do 
estande da JICA (Japan International Cooperation Agency). 

Estaremos promovendo o jogo SUGOROKU* em horários pré-determinados:
   - dia 20 julho (sexta)  19h00 às 19h45
   - dia 21 julho (sabado)   14h00 às 14h45 e 17h00 às 17h45
   - dia 22 julho (domingo)  15h00 às 15h45

(*) Sugoroku: jogos de tabuleiro populares no Japão desde o período Edo. Os tabuleiros, variados em temas e faixa etária de interesse, 
revelam aspectos significativos da cultura, da história e da língua japonesa servindo inclusive de instrumento didático e veículo ideológico.
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ASSOCIADO ESPECIAL
A partir de julho/2018 entra em vigor o novo Regulamento Interno da Associação de Assistência Mútua à Saúde SBC.
Esclarecemos que estarão disponíveis aos Associados Especiais, a preços especiais, os atendimentos de  consultas 
médicas eletivas (com hora marcada) e exames de diagnóstico prestados exclusivamente pelo Hospital SBC,  sendo 
excluídos todos os demais serviços.
Os Associados Especiais receberão o novo Regulamento através dos correios.

MORIOKA-SAN

Em 19 de Junho último foi realizado o Encontro de 
Confraternização das senhoras cooperativistas 
da ADESC - Associação dos Departamentos das 
 Senhoras Cooperativistas no Miyagui Kenjin Kaikan.

Na ocasião foi homenageada a Sra Kazu Morioka 
comemorando 99 anos de idade.
A Sra Kazu é associada da SBC desde 1966. Ao 
longo deste período tem participado e colaborado 
com vários eventos cuja renda tem revertido para o 
 Hospital SBC.
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BOLETOS DO PLANO DE SAÚDE 
ACESSO À SEGUNDA VIA

Para sua comodidade, informamos que a 2ª via do 
 boleto da mensalidade do plano de saúde estará 
 disponível no site da SBC Saúde nos seguintes prazos:
- Vencimento dia 10: a partir do dia 25 do mês anterior;
- Vencimento dia 20: a partir do dia 10 de cada mês;
- Vencimento dia 30/31: a partir do dia 20 de cada mês
Para obter a 2ª via do boleto, acesse www.sbcsaude.
com.br/2via, e informe o n° do CPF do beneficiário 
 titular e clique em consultar.
Para os contratantes dos planos “Saúde Adesão”, 
a 2ª via do boleto poderá ser retirada no site da 
 Administradora de Benefícios Maxmed (www.maxmed.
com.br),  informando o n° do CPF do  beneficiário titular 
e a data de nascimento. Os contratantes dos planos 
“Saúde PME” devem se cadastrar primeiramente junto 
à Maxmed para obtenção do login e senha.
Esclarecemos que os boletos continuarão sendo 
 enviados pelos correios.

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.
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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. 

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Fique atento à sua correspondência.
Em breve solicitaremos a atualização dos dados cadastrais de nossos clientes, para tornar a comunicação ágil 
e oferecer novos serviços, como boletos por e-mail e códigos de barras dos boletos por SMS.
Lembramos que o e-mail já é utilizado para enviar mensalmente a nota fiscal da mensalidade do plano de 
saúde e o INFORMATIVO SBC, com informações sobre novos planos de saúde da SBC, novos prestadores de 
serviço, descontos em medicamentos, programas de prevenção à saúde, feirinhas da ADESC, além de dicas 
de saúde e muito mais.

ALTERAÇÕES NA REDE CREDENCIADA
Alteração de endereço e serviços prestados
SAÚDE PORÃ – a partir de 02/07/2018
Av. José César de Oliveira, 181 - Conj. 609 - Vila Leopoldina – São Paulo/SP  
(AO LADO CARREFOUR VILA LOBOS)
Tel: (11) 3645-3609
Serviço oferecido: Fonoaudiologia
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”.


