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Setembro Amarelo é a campanha que tem 
como objetivo a conscientização sobre a 
importância da prevenção do suicídio, o 
período foi escolhido porque no dia 10 de 
Setembro é o Dia Mundial de Prevenção 
do Suicídio.
As estatísticas são preocupantes: no 
mundo, segundo a Organização Mundial 
de Saúde (OMS), a cada 40 segundos, 
uma pessoa comete suicídio e a cada 
três segundos, uma pessoa realiza 
uma tentativa. Nos últimos anos, houve 
um aumento nas taxas, principalmente 
envolvendo a população mais jovem, entre 15 e 29 anos.
Por outro lado, é possível preveni-lo: nove em cada dez casos podem ser prevenidos (OMS).
Geralmente, evita-se falar sobre este tema, pelo tabu que este envolve. Há um mito de que ao falar sobre 
suicídio, atrai-o. Pelo contrário, não falar sobre ele gera dúvida e insegurança. 
Assim, o Setembro Amarelo visa conscientizar, para que possamos falar abertamente sobre o sofrimento 
emocional e, desta forma, combatermos o estigma.

Perguntas frequentes:
“O que falar quando alguém me pedir ajuda?” 
Ao nos depararmos com este sofrimento, o mais importante é deixarmos o julgamento de lado, acolher, ser 
ouvinte e oferecer nossa atenção a esta pessoa. Muitas vezes, alguém que procura ajuda não espera ouvir 
algo, espera ser ouvido. Pode-se oferecer auxílio para buscar apoio profissional.
“Como perceber que meu familiar/amigo está precisando de ajuda?” 
Devemos estar atentos a alterações de humor e/ou de comportamento, comentários sobre morte (“quero 
acabar com tudo”, “quero sumir”, “morrer é a única saída”, “seria ótimo dormir e nunca mais acordar”, 
entre outros), falas remetendo a menos valia (“não vou fazer falta pra ninguém”, “as pessoas não ligam pra 
mim”...), abandono de atividades anteriormente prazerosas, isolamento de familiares e amigos, uso/abuso 
de substâncias e tentativas prévias de suicídio. 
“Onde posso procurar ajuda?” 
Além de pessoas de sua confiança e dos Serviços de Saúde, é importante divulgar o trabalho do CVV – Centro 
de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo gratuitamente as 
pessoas que querem e precisam conversar: por telefone (número 188), email e chat 24 horas todos os dias 
(www.cvv.org.br).
Coloco-me a disposição!

Ligia Kaori Matsumoto
Psicóloga Clínica e Hospitalar - CRP 06/89277

(11) 2197-2400

Suicídio: para preveni-lo, é preciso falar sobre ele



Especialidade Médicos Especialidade Médicos

ACUPUNTURA 
(HARI JIUTSU)

Dr. Julio Carignani NUTRICIONISTA                               
(EIYOSHI) Dra. Julia Fernandes Telesi

Dr. Ciro Blujus dos S. Rohde

OFTALMOLOGIA 
(GANKA)

Dr. Augusto Nakashima
Dr. Roberto Tsutomu Maki Dra. Lisia Aoki

CARDIOLOGIA 
(SHINZO-KA) 

Dr. Antonio Vitor Dra. Vivian O. Tomikawa
Dr. Julio Hayashida Dr. Yoshitaka Nakashima

CIRURG.PLÁSTICA 
ESTÉTICA 
(BIO SEIKEI GEKA)

Dr. Fabio Nakazato

Dr. Márcio Ribeiro ONCOLOGIA            
(AKUSEI SHUYOGAKU) Dra. Silvia Graziani

DERMATOLOGIA 
(HIFU-KA)

Dra. Daniela Sano

ORTOPEDIA 
(SEIKEI-KA)

Dra. Barbara Camargo Chiaramonti
Dra. Helena Aki Fujii Dr. Geraldo Iuji Fudo

ENDOCRINOLOGIA 
(NAIBUNPISEN-KA)

Dr. Newton Issao Kubo Dr. Jayme Nunes Neto
Dra. Maria Lucia Pedrosa Dr. José Antonio Allam

GASTRO/CIRUR.GERAL 
(SHOKAKII-KA)

Dr. Roberto Y. Morimoto Dr. Luiz Alberto Nakao
Dr. Masahiko Akamine Dr. Samuel Ribak

GERIATRIA                        
(ROJIN SEIMON-KA)

Dra. Anita de Paula E. Garavello OTORRINOLARIN-
GOLOGIA (JIBI-KA) Dr. Gilberto Takahashi

Dra. Bernadete C. Fonseca PIC´S Dra. Regina Satico Omati

Dra. Clarissa Sano Chaib PSICOLOGIA 
(SHINRIGAKU) Dra. Ligia Kaori Matsumoto

Dra. Katia Emi Nakaema REUMATOLOGIA        
(RYUMACHI SENMON) Dra. Enid Arima

GINECOLOGIA 
(FUJIN-KA) 

Dra. Denise S Kawamoto UROLOGIA
(HYNIO KIKA-I) Dr. Matheus Chaib

Dra. Silvana Graziani VASCULAR 
(KEKKAN GUEKA) Dr. Milton Watanabe

HEMATOLOGIA           
(KETSUEKI-KA) Dr. Pedro Hsieh PNEUMOLOGIA 

(KOKYUKIKA) Dr. Rafael Futoshi Mizutani

INFECTOLOGISTA                   
(KANSEN-SHO) Dra. Fernanda Maffei

ENDOSCOPIA E COLO-
NOSCOPIA  (NAISHI KYO 
KENSA / I CAMERA)

Dr. Nelson Miyajima

NEUROCIRURGIA                   
(NO GUE-KA) Dr. Maciel Yamashita

CORPO CLÍNICO - Hospital SBC Para agendar consultas, ligue: 
(11) 2197-2400

LABORATÓRIO CLÍNICO E RADIOLOGIA : 
2ª a 6ª - 07:00 às18:00 / Sábados: das 07:00 às13:00

Quadro atualizado em 31/08/2018 
- Sujeito a alterações -

Visita especial no Hospital SBC

No dia 01 de Agosto o Hospital SBC recebeu uma comitiva de 9  professores japoneses que vieram 
conhecer as atividades e instalações do Hospital.
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Estes professores participam do Programa da JICA “Kyoushi 
Kaigai Kenshu”, que tem como objetivo conhecer e refletir 
 sobre desafios educacionais dos paises em desenvolvimento.



ESPAÇO SBC

Senhores(as) Associados(as),
O Núcleo de Práticas Integrativas e 
 Complementares oferece a todos os  associados 
a oportunidade de cuidar de sua saúde com 
 práticas reconhecidas e amplamente divulgadas. 
Oferecemos práticas em Lian gong, Percussões, 
Auto-massagem, Pilates, Equilíbrio e Movimento e 
Meditação.
Vamos divulgar e incentivar o auto-cuidado, você 
associado é nosso foco principal, compareça, 
prestigie!
Depoimentos:
“As sessões de Lian gong tem sido um excelente meio para manter o físico em ordem , também fiz sessões de 
auto-massagem e percussões. Melhorou minha flexibilidade, amor-próprio, melhorou o sono, menos  problemas 
nas articulações.” (Yoshimi Muramoto Toledo, 64 anos, analista de sistemas, associada há 23 anos desde 
1995). Iniciou as práticas com dor em intensidade 7, continua praticando e aponta melhoria com dor reduzido 
para grau 3. Depoimento coletado em 5.6.2018.
“Antes de começar o Lian gong tinha uma dor no ombro mais aguda, no dia da prática geralmente saio daqui 
bem e acredito que o ideal seria continuar praticando algum exercício físico.” (Elza Akiko S. U. Hayashi,  60 
anos, gerente de crédito, é associada há 25 anos desde 1993). Iniciou as práticas com dor em intensidade 
5, é praticante há 3 meses e aponta melhoria com dor reduzido para intensidade 2. Depoimento coletado em 
6.8.2018.
Venha você também conhecer este trabalho e tenha muito mais saúde.
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:  12, 17, 19, 24 e 26 de setembro
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

 ASSOCIAÇÃO  SBC www.associacaosbc.com.br

Feirinha ADESC
12 Setembro                          AGRADECIMENTOS

 Pelas doações recebidas em          
Ago 2018

ADESC |  Sr Eiro Ono
Sr Oswaldo Massuo Akimoto 

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

Curta nossas páginas



  SBC SAÚDE  www.sbcsaude.com.br

ALTERAÇÕES NA REDE CREDENCIADA  (Novos Prestadores)

CLÍNICA PEDIÁTRICA LUCIA YURIKA YOSHIMOTO
Rua Nossa Senhora da Lapa nº 671 – 11º andar – cj. 113  - Lapa – SP  - São Paulo/SP
Fone: (11) 3836-0330   e   (11) 3641-4882                                     
Horário de atendimento:  segunda-feira à quinta-feira,  das 10h  às 12h e das 14h às 16h30 
        sexta-feira, das 10h às 12h. 
Serviços Contratados: Pediatria (consulta médica com hora marcada)
  
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA
Praça Duque de Caxias nº  54 - Centro – Osasco/SP
Fone: (11) 2575-1200
Horário de atendimento: 24 horas
Serviços Contratados: Pronto Socorro 24 hs (Adulto e Infantil) / Ambulatório de Consultas em Especialidades / 
Exames laboratoriais e de imagem / Internações Clinicas e Cirúrgicas
        
HOSPITAL BRAGANTINO
Rua Eunice Ferraz Fernandes nº 151 – Jardim do Lago – Bragança Paulista/SP
Fone: (11) 2364-5969
Horário de atendimento: 24 horas
Serviços Contratados: Pronto Socorro 24 hs (Adulto e Infantil) / Ambulatório de Consultas em Especialidades / 
Exames laboratoriais e de imagem / Internações Clinicas e Cirúrgicas
 
LEMBRETE IMPORTANTE: exceto nos atendimentos de Pronto Socorro, o paciente deverá apresentar a 
guia autorizada pela SBC Saúde, a carteirinha do plano de saúde e documento de identificação com foto.

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”.

ALERTA SOBRE O GOLPE DE COBRANÇAS DE VALORES 
POR TELEFONE

Em hospitais de todo o País, golpistas se passam por médicos ou 
 funcionários e, pelo telefone, pedem depósitos em contas  bancárias 
 referentes às despesas do paciente internado. O HOSPITAL SBC 
tem  agido de forma incisiva para evitar esse tipo de crime em suas 
 dependências. Entre as medidas tomadas estão treinamento constante 
de seus funcionários, e frequente divulgação sobre o assunto em seus 
canais de comunicação.

ATENÇÃO!
Se receber esse tipo de ligação, não forneça nenhuma informação sobre o paciente. Avise a equipe 
de Enfermagem do Hospital SBC pelo ramal 300. Por respeito à privacidade, o HOSPITAL SBC não 
monitora as ligações externas recebidas nos quartos.
Portanto, fique atento às ligações desse tipo.
Qualquer dúvida sobre cobranças e valores, entre em contato com a Administração.



MUDANÇA NO PAGAMENTO DOS BOLETOS VENCIDOS DO PLANO DE SAÚDE

Informamos que os boletos com valores de R$ 400,00 ou mais já podem ser pagos em qualquer agência 
bancária, mesmo após o vencimento. A informação foi fornecida pelo banco Itaú, que emite os boletos dos 
planos da SBC Saúde.
A mudança faz parte da Nova Plataforma de Cobrança desenvolvida pela Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban).  Saiba mais no site da Febraban: 
https://portal.febraban.org.br/pagina/3150/1094/pt-br/servicos-novo-plataforma-boletos
 

ACESSO À SEGUNDA VIA DO BOLETO DO PLANO DE SAÚDE

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.

  SBC SAÚDE  www.sbcsaude.com.br


