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Pró-Sangue orienta doações de sangue em 
época de coronavírus

Saúde: “Junho  Vermelho” 
estimula doação de 
sangue no país

Diante do atual cenário de pandemia de 
 COVID-19, a Fundação Pró-Sangue  adotou 
 algumas  medidas cautelares, seguindo 
 orientações técnicas do Governo do Estado. A 
iniciativa busca proteger a saúde do cidadão, do 
doador de sangue e dos profissionais da saúde.
Entre as ações implementadas, foi  reforçado 
o número de vagas para o agendamento 
 individual, para evitar aglomeração e diminuir o tempo de permanência das pessoas nos postos de coleta; 
foi  disponibilizado álcool gel em vários pontos do processo da doação para os candidatos manterem suas 
mãos higienizadas durante a permanência nesses locais; e foi adotada também a distância mínima entre as 
 pessoas.
Dando cumprimento à Nota Técnica Nº5/2020, do Ministério da Saúde, a Pró-Sangue também atualizou o 
protocolo de triagem dos candidatos à doação de sangue, incluindo o novo coronavírus, seguindo orientações 
da área técnica. Vale destacar que tais medidas visam preservar a saúde dos doadores.
Nesse sentido, no que diz respeito aos critérios de triagem em relação ao coronavírus, ficam estabelecidas as 
seguintes condições para a doação de sangue:
* Candidatos que apresentaram infecção pelo COVID-19 são considerados inaptos por um período de 30 dias, 
após recuperação clínica completa (assintomáticos).
* Candidatos que tiveram contato direto (domiciliar ou profissional) com casos suspeitos ou confirmados de 
contaminação por coronavírus devem aguardar 14 dias após o último dia de contato, para realizar a doação 
de sangue.
* Profissionais da saúde (médicos, enfermeiros entre outros) que tiveram contato direto (domiciliar ou 
 profissional) com pacientes devem aguardar 14 dias após o último dia de contato, para realizar a doação de 
sangue.
Pré-requisitos:
No mais, prevalecem os demais pré-requisitos adotados anteriormente. Para doar sangue basta estar em boas 
condições de saúde e alimentado, ter entre 16 e 69 anos (para menores de idade, clique aqui), pesar mais de 
50 kg e levar documento de identidade original com foto recente, que permita a identificação do candidato.
“Vale lembrar que é bom evitar alimentos gordurosos nas 4 horas anteriores à doação e, no caso de bebidas 
alcoólicas, 12 horas antes. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente” 
 explica o diretor-presidente da Fundação, Vanderson Rocha.
Outros impedimentos poderão ser identificados durante a entrevista de triagem, no dia da doação. Como dica, 
a sugestão é doar durante a semana, de segunda a sexta-feira, pois o tempo de espera no atendimento é 
menor.
“É muito importante que as pessoas que chegam para doar sangue estejam cientes dos impedimentos 
 temporários e definitivos”, complementa a médica hemoterapeuta da Fundação Pró-Sangue, Sandra Esposti.

(Fonte: saopaulo.sp.gov.br)
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Hospital SBC investe em melhorias no Setor de UTI
Durante a pandemia de COVID-19 foram reestruturados 2 leitos de isolamentos na UTI , cada um com uma 
antesala, local onde a equipe multiprofissional realiza a colocação e retirada de equipamentos de proteção 
individual.
O setor conta com uma equipe multiprofissional que realiza acompanhamento diário, desempenhando as 
rotinas estabelecidas pela CCIH / recomendações da COVISA. Em tempos de pandemia, há por parte dos 
pacientes e familiares muitas dúvidas, angústias e medos em relação ao ambiente hospitalar. A informação 
e orientação, assim como a comunicação entre as equipes e a família, passou a ser fundamental para a 
 recuperação da saúde dos pacientes internados.
Após uma avaliação da condição do paciente que está em isolamento, a equipe pode proporcionar contatos 
com familiares através de meios tecnológicos, aproximando o paciente aos seus familiares visando conforto 
emocional para enfrentar este momento difícil que está passando.
Os exames diagnósticos para pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave (SRAG – 
 HOSPITALIZADO ), sao realizados no Instituto Adolfo Lutz Central , atraves do método RT-PCR em tempo 
real.

Horário do Pronto Atendimento Clínico (Adulto) do Hospital SBC:

Das 07h00 às 22h00

Atendimento ambulatorial
Para orientações sobre o atendimento  ambulatorial entre em 
contato com o Hospital SBC, pelo telefone (11) 2197-2400. 
Visando a segurança dos pacientes e dos colaboradores 
 médicos e administrativos, a retomada dos atendimentos 
 presenciais deverá ser gradativa, após triagem dos pacientes 
com maior prioridade, atendendo aos protocolos de segurança.
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Conselho Nacional de Saúde
Recomendação 041 – Uso adequado das PICs (Práticas Integrativas e Complementares) no contexto da 
 COVID-19, publicado em 21.5.2020, dispõe:
Que incentive de forma segura a utilização das práticas integrativas; que proceda à ampla divulgação das 
evidências científicas referentes às Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) produzidas pela 
Rede de Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas (MTCI) Américas; pelo Consórcio  Acadêmico 
Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIn); e pelo Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em 
 Ciências da Saúde (BIREME/OPAS/OMS), com informações atualizadas sobre o uso adequado das PICS neste 
momento de pandemia da COVID-19.
A SBC segue acolhendo todas as recomendações e colabora integralmente com as determinações dos órgãos 
de saúde.
O Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC segue com a suspensão de suas atividades 
visando proteger a saúde de nossos associados.
As práticas no Hospital SBC estão suspensas por tempo indeterminado, porém recomendamos e incentivamos 
nossos associados a investir em promoção de saúde e auto cuidado em sua casa, protegidos da exposição ao 
vírus mas atuantes para manter sua saúde com o auto-cuidado.
Seguimos com a programação em divulgar as vídeo-aulas Lian gong, gravadas para a Secretaria Municipal de 
Saúde – vídeo do Mestre Jaime Kuk.
Nesta edição, exercícios para as Costas e Região Lombar. 
https://www.youtube.com/watch?v=r3hfwvuL3XM
Se você perdeu a edição anterior de maio (exercícios para Pescoço e Ombros), segue link. 
https://www.youtube.com/watch?v=y-PiRseHvVk
Quaisquer dúvidas, estamos tratando a distância através da intermediação de Cristina Eiko pelo telefone / 
 whatsapp  (11) 98721-3102.
Nós do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC convidamos você a refletir e praticar em sua 
casa mais saúde!!! Mantenha seu corpo são e disposto sem deixar a estagnação do isolamento prejudicar suas 
práticas regulares.

Dr. Roberto Yukihiro Morimoto
Coordenador Geral do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC
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8•	Planos de Saúde voltados a crianças a partir de 

2 anos  devidamente matriculados no Ensino 
 Infantil ao  Universitário.
•	Planos para PME, até 29 vidas

     CONSULTE-NOS PARA SABER MAIS !

Entre em Contato:

11  97970-6333 
larissa@maxmed.com.br

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

Planos  a partir de :

 R$ 80,11* 

Planos  a partir de :

 R$ 67,05** 

** Valor referente ao SAÚDE PME HOSPITALAR - 0 a 18 anos

Plano Adesão Estudantes Plano Saúde PME

MAXMED - POSTO DE ATENDIMENTO / VENDA DE 
PLANOS DE SAÚDE / APOIO AOS CORRETORES

Atendimento sendo realizado VIRTUALMENTE, através do 
telefone: (11)  97970- 6333 e pelo e-mail: larissa@maxmed.com.br

AVISO IMPORTANTE

Prezados clientes, 
Conforme informado anteriormente, o escritório estará  fechado para 
 Atendimento presencial de 09 a 22/06/2020, devido ao  isolamento 
do Coronavirus.
A medida é em carárter extraordinário visando preservar a Saúde de 
colaboradores e clientes. As atividades estão mantidas no  sistema 
de Teletrabalho (Home Office)
Pedimos a gentileza de realizarem contato via email:
 - EMAIL GERAL:  sbc@saudesbc.com.br
 - CADASTRO:  cadastro@saudesbc.com.br
 - CONTRIBUIÇÃO:  contribuicao@saudesbc.com.br
 - REEMBOLSO:  reembolso@saudesbc.com.br
 - CENTRAL DE GUIAS: (11) 2197-2451
   centraldeguias@saudesbc.com.br
    (temporariamente funcionando das 08h às 12h e 13h às 17h, de seg a sex)

Agradecemos pela compreensão
        Edison Domingues  Natalia Akemi Tamura
        Diretor Administrativo    Coord. Administrativa


