
  

SBC
I N F O R M A T I V O

Edição - JULHO 2017

Hospital SBC - 20 Anos

3.500 m2 de área construída
 21 Especialidades

 30 Leitos
Unidade de Suporte Avançado

 Serviço de Diagnóstico 
 Internações Clínicas

 Internações Cirúrgicas

Imagens da construção e inauguração do Hospital SBC

Em julho de 1.997 o Hospital SBC iniciou suas atividades, graças à união de esforços 
de seus associados, que colaboraram doando parte dos recursos necessários para sua 
construção.
O Hospital SBC tornou-se referência para seus associados, através de sua estrutura dife-
renciada, atendendo às necessidades dos associados e seus familiares com humanidade 
e acolhimento.
Parabéns pelo 20º aniversário! Nosso muito obrigado à toda equipe técnica, aos dirigen-
tes, funcionários e colaboradores pela atenção e cuidado dedicados aos pacientes.
      Muitos desafios ainda precisam ser superados.  
      Contamos com a colaboração e empenho de to-
      dos na luta em busca da sustentabilidade do   
      Hospital SBC.
       
       Diretoria da Associação de Assistência 

Mútua à Saúde SBC.



A importância do Check-up Oftalmológico

Diversas alterações oculares são assintomáti-
cas, e este é um bom motivo para a realização 
de exames oftalmológicos periódicos, pois 
é possível detectar inúmeras doenças, como 
diabetes, doenças vasculares, hipertensão ar-
terial, doenças neurológicas e tumores. A veri-
ficação ocular pode identificar a saúde do indi-
víduo de forma geral.
Os cuidados com a saúde devem acontecer 
durante todas as fases da vida. Eles vão além 
das distorções refracionais e da catarata. Tudo 
começa na infância, o momento em que a vida 
inicia o seu desenvolvimento. Como no caso 
de crianças recém-nascidas, que devem ser submetidas ao teste do olhinho, ainda na maternidade, 
para detectar precocemente doenças como Catarata congênita, tumor, Glaucoma ou Estrabismo.
Levar a criança ao oftalmologista antes de completar 01 ano de idade é uma forma de prevenir a 
cegueira infantil e desenvolver uma visão de qualidade. Ainda na infância, e antes da alfabetização, 
a criança deve fazer novos exames porque, nesta fase, o olho humano completa o desenvolvimento 
funcional definitivo. Isso acontece em torno dos 06 ou 07 anos de idade.
Após estas fases da infância, a indicação de especialistas são visitas anuais ao oftalmologista, 
levando em conta que o olho também envelhece. Dos 13 aos 20 anos de idade, os problemas de 
refração são mais frequentes (miopia, hipermetropia e astigmatismo), assim como o Ceratocone, 
comum neste período da vida. Tais irregularidades visuais, nesta fase, podem ser solucionadas 
com cirurgias personalizadas que são as de correção de grau e as técnicas de contenção do de-
senvolvimento do Ceratocone.
Ao se completar 40 anos, o oftalmologista é procurado para solucionar as dificuldades de visão de 
perto; a Presbiopia, conhecida como “vista cansada”, chega nesta fase. Já aos 60 anos problemas 
com a perda da transparência do cristalino, ou catarata, torna-se um risco real de cegueira, mas 
reversível com o auxílio de cirurgias. Alguns problemas oculares demandam maior atenção! Nos 
casos de pacientes que são usuários de lentes de contato, que passaram por Cirurgia Refrativa, 
que têm miopia, Glaucoma de difícil controle e portadores de Retinopatia Diabética ou Degene-
ração Macular relacionada à idade (DMRI), as consultas com o oftalmologista devem ser regulares 
para acompanhamento dos casos. Estes não devem, apenas, realizar o check-up anual. 

Dr Augusto Nakashima - Oftalmologista
Fonte: Revista Veja Bem, Conselho Brasileiro de Oftalmologia

Oftalmologistas que atendem no Hospital SBC:
- Dr. Augusto Akio Nakashima (CRM - 124.897)
- Dra. Lísia Aoki (CRM - 100.728)
- Dr. Sergio Luís G. Pimentel (CRM - 60.902)
- Dra. Vivian Onoda Tomikawa (CRM - 104.419)
- Dr. Yoshitaka Nakashima (CRM - 19.814)

Agendamento de consultas : (11) 2197-2420

 HOSPITAL SBC www.hospitalsbc.com.br



ESPAÇO SBC
Tema para o mês de julho de 2017

Lian gong (prática corporal) e 
Meditação

No mês de julho, vamos estudar 
os benefícios oferecidos pelo Lian 
gong (prática corporal chinesa) 
e Meditação. Ambos fazem parte 
das 19 práticas complementares e 
integrativas da PNPIC.

“Lian gong é uma ginástica chine-
sa criada há mais de 40 anos, faz 
bem para o corpo e para a saúde. 
Foi desenvolvida na China pelo 
dr. Zhuang Yuen Ming, médico 
ortopedista da Tradicional Medicina 
Chinesa na década de 60. Com apenas 12 minutos por dia uma pessoa pode se auto-cuidar 
e prevenir os problemas decorrentes de má postura ou de movimentos agressivos à lógica do 
corpo humano”.

“O ego pode ser definido como o conjunto de apegos, rigidez, aprisionamentos, tudo que nos 
impede de ser livres, de estar integralmente presentes na vida. Atualize sua capacidade de 
sentir, pensar, agir e amar, abandone as imagens do ego e desenvolva sua força interior; pra-
tique a meditação”.

Citações do dr. Emílio Telesi Júnior, Coordenador da Atenção Básica da Secretaria Municipal 
de Saúde, abraçando a SBC no desenvolvimento de ambas as práticas.
Venha você também participar deste estudo.

Facilitadora: Cristina Eiko Shinkawa
Dias: 10, 12, 17, 19, 24, 26 e 31 das 8:00 h às 17:00 h
Local: Hospital SBC – 2º andar
Favor confirmar presença pelo telefone 2197-2458 / 3647-9123 / 9 8721-3102

  ASSOCIAÇÃO SBC  www.associacaosbc.com.br
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 SBC SAÚDE

ALTERAÇÕES NA REDE CREDENCIADA (Alterações de endereço)

Esclarecimentos importantes: 
• Somente para medicamentos tarjados (normalmente os que necessitam de prescrição médica 

para serem adquiridos);
• Válido para compras nas lojas físicas de todo o país (portanto não é válido para compras feitas 

por telefone ou pela internet);
• Para saber se medicamento que precisa adquirir possui desconto e qual o preço, verifique di-

retamente na loja física, pois as farmácias geralmente não informam por telefone;
• O desconto incide sobre o PMC (Preço Máximo ao Consumidor, estabelecido pelo governo) 

que cada medicamento possui;
• Não é cumulativo com qualquer outro desconto que o beneficiário / associado já possui (cartão 

fidelidade, de aposentado ou uma promoção específica da loja, etc.);
• Para usufruir do desconto, é necessário apresentar a carteirinha do plano de saúde ou do As-

sociado Especial 

Beneficiário SBC tem vantagens na 
Rede Droga Raia / Drogasil

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”.
ATENÇÃO: os planos de saúde possuem coberturas diferentes de acordo com a data de contratação.

ÁGAPE - PRÓ SAÚDE
Rua José Manoel de Almeida nº 340  
Jardim Europa – Vargem Grande Paulista/SP 
CEP 06730-000  Tel. (11) 4159-7665
- Consultas médicas em diversas especialidades, 
raios-x simples e ultrassonografia

INSTITUTO PAULISTANO DE OLHOS
Rua Bela Cintra, 772 – Conj. 121, 122 e 123  -  
Consolação - São Paulo – SP – CEP 01415-002
Tel. (11) 3063-3116 /  3082-9495
- Oftalmologia

PROAR – FISIOTERAPIA HOSPITALAR
Rua Madre de Deus, 1.627 – Mooca - São Paulo – SP – CEP 03119-001 Tel. (11) 2021-5738
Horário Funcionamento: Segunda a Sexta das 07:00 às 20:00
- Fisioterapias Ortopédica/Traumatológica, Neurológica, Respiratória e Reeducação Postural Global (RPG)


