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Com a chegada do frio, chega tam
bém a temporada de gripes e resfria
dos. Além da tosse, coriza e febre, es
sas infecções podem causar ou tros 
problemas de saúde, especialmente 
nos idosos e em quem tem doenças 
crônicas, como pressão alta, diabe
tes e problemas pulmonares. Portan
to, a melhor forma de combate é pre
venir o contágio, com dicas simples: 
• Lave sempre as mãos
• Cubra a boca ao tossir ou espirrar 
• Tome a vacina de gripe se você tem mais de 60 anos, é gestante ou possui doenças crônicas. 

No dia 31/05/2017 foi celebrado o Dia Mundial 
Sem Tabaco. Se você ou alguém da sua famí
lia fuma e deseja saber como parar, procure 
um médico para receber orientações e trata
mento. Com auxílio, as chances de parar de 
fumar podem aumentar até 3 vezes. E parar de 
fumar faz bem para a saúde de toda a família! 

Dr. Rafael Futoshi Mizutani - Pneumologista

   Agendamento de consultas : (11) 2197-2400



Sistema de controle de visitantes. 
O horário de visita é livre, porém limitado a 
dois acompanhantes por leito. Se vier em 
mais pessoas deverá ocorrer o revezamento. 
As pessoas que forem visitar os pacientes 
na USA ou enfermaria/apto devem se apre
sentar na recepção com documento para re
gistro e adquirir o crachá que deve ser de
volvido na saída.
Acompanhantes de pacientes que irão re
alizar Endoscopia/Colonoscopia também 
devem se identificar da mesma maneira.

 

PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Estão disponíveis formulários da pesquisa de satisfa
ção para elogios, reclamações, sugestões, etc... no 
balcão da recepção e em cada andar (balcão da inter
nação e balcão do 2º andar ) além de nosso SAC.
Deixenos saber sua opinião sobre o Hospital.

 

Novos médicos do corpo clínico:
   Dra. Barbara Camargo Chiaramonti 
    Ortopedista Medicina Esportiva (Terças: 08:00 – 10:00)
   Dr. Felipe Gonçalves dos Santos 
    Ortopedista (Quartas:13:00 – 15:00)
   Dra. Katia Nakaema
    Geriatra  (Terças: 16:00 – 20:00)  Quinzenalmente
   Dr. Julio Carignani 
    Acupunturista (Segundas: 07:00 – 12:00)

 HOSPITAL SBC www.hospitalsbc.com.br



ESPAÇO SBC
Prezado Associado,

O Espaço SBC está de mudança. As 
atividades atualmente desenvolvidas 
no atual endereço na Rua Passo da Pá
tria, 611 serão gradualmente redirecio
nadas para o novo endereço durante o 
mês de junho.

Novo Endereço: Hospital SBC – 
Rua Blumenau, 320, segundo andar

O tema do Grupo Terapêutico continuará sendo sobre as 19 práticas 
complementares e integrativas (yoga, meditação, MTC/acupuntura, 
biodança, arteterapia, ayurveda, dança circular, musicoterapia, natu
ropatia, osteopatia,quiropraxia, reflexoterapia, reiki, Shantala, terapia 
comunitária integrativa, medicina antroposófica, termalismo, homeo
patia, plantas medicinais e fitoterapia)

Aguardem novidades! Informaremos a todos sobre a nova grade de atividades.

Maiores informações, ligue para 21972458 ou 36479123 com Cristina.

  ASSOCIAÇÃO SBC  www.associacaosbc.com.br
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 SBC SAÚDE

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
COASSO – CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA SBC e REAJUSTE DOS PLANOS COLETIVOS

Informamos que os associados titulares receberão e-mail com a prestação de contas da COASSO – 

Contribuição Associativa da SBC e os esclarecimentos sobre o reajuste negociado com a Operadora 

SBC Saúde e que foi aplicado aos planos de saúde coletivos Padrão e Superior. As mesmas infor-

mações serão disponibilizadas no site da Associação SBC (http://www.associacaosbc.com.br/catego-

rias/prestacao-de-contas/). No site também constam o Relatório da Administração apresentado na 

Assembleia Geral Ordinária do dia 29/03/2017 e a ata da referida Assembleia.

INFORMATIVO SBC – VERSÃO ELETRÔNICA

Lembramos que a partir do mês de Julho/2017 o Informativo SBC será enviado exclusivamente por 

meio eletrônico, através de-mail para os associados titulares.

Decidimos manter a versão impressa neste mês de junho.

Caso não possua e-mail, informamos que todos Informativos estão disponíveis no site da Associação 

SBC (http://www.associacaosbc.com.br/categorias/informativos/)

Mantenha sempre o e-mail atualizado para receber informações importantes sobre o seu plano de 

saúde. A alteração deve ser comunicada ao setor de Cadastro da SBC Saúde, através do telefone 

(11) 3837-8731, ou pelo e-mail cadastro@saudesbc.com.br ou através de acesso ao portal.


