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O câncer de mama, em grande parte dos casos, pode 
ser detectado em fases iniciais, aumentando assim as 
chances de tratamento e cura.
Além de estar atenta ao próprio corpo, também é 
 recomendado que mulheres acima de 50 anos  façam 
mamografia de rastreamento. Esse exame pode 
ajudar a identificar o câncer antes do surgimento dos 
sintomas.
Mulheres com risco elevado para câncer de mama 
 devem ser avaliadas pelo seu médico  periodicamente.
O que aumenta o risco?
A idade é a causa mais importante, mulheres acima 
de 50 anos.
Outros fatores:
1) Fatores ambientais e comportamentais:
- Obesidade e sobre peso após a menopausa.
- Sedentarismo (falta de atividade física).
- Consumo de bebidas alcoólicas.
2) Fatores da história reprodutiva e hormonal:
- Primeira menstruação antes dos 12 anos.
- Não ter filhos.
- Primeira gestação após os 30 anos.
- Menopausa (parar de menstruar após  55 anos)
- Uso de anticoncepcional.
- Ter feito terapia de reposição hormonal após a 
 menopausa por mais de 5 anos.
3) Hereditários:
- História familiar de câncer de ovário.
- História familiar de câncer de mama antes dos 50 
anos – 5 a 10%.

PREVENIR, UM ATO DE  AMOR...

- História familiar de câncer de mama no homem – 1%.
- Alteração genética BRCA1 e BRCA2.
A PRESENÇA DE UM OU MAIS FATORES DE RISCO 
NÃO SIGNIFICA QUE A MULHER TERÁ CÂNCER 
DE MAMA.
Como prevenir:
- Atividade física regular.
- Alimentação saudável.
- Manter o peso adequado.
- Evitar o álcool.
- Amamentar.
Sinais e sintomas:
- Caroço (nódulo), endurecido, indolor.
- Alterações no bico do peito (mamilo). 
- Pele da mama avermelhada ou parecida com casca 
de laranja. 
- Mamilo alterado ou invertido.
- Nódulos axilares ou em pescoço. 
- Saída de líquido pelos mamilos.
ESTAS ALTERAÇÕES PODEM NÃO SER CÂNCER 
DE MAMA. PROCURAR ORIENTAÇÃO COM UM 
PROFISSIONAL.
Detecção:
- Mamografia.
- Ultrassonografia.
- Ressonância Magnética (em casos específicos).
Benefícios:
- Encontrar um câncer no início e permitir um 
 tratamento menos agressivo.
-   Exposição ao raios-X raramente causa câncer.
 
Dra. Silvana Maria Graziani
Dra. Denise Naomi Sano Kawamoto
Para agendamento de consulta: (11) 2197-2400

        Fonte:
INCA – Instituto Nacional de controle do Câncer.

Ministério da Saúde e OMS.
Sociedade Brasileira de Mastologia.
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ULTRASSONOGRAFIA
Iniciamos nossos atendimentos para os 
 exames de Ultrassonografia no novo Núcleo 
de Diagnóstico por Imagem do Hospital SBC. 
Inovamos com um equipamento de ótima 
qualidade e uma equipe médica capacitada 
a fim de proporcionar a máxima segurança e 
confiabilidade aos nossos associados. 

Segunda a Sexta: 8h às 17h                  
Agende seu exame
(11) 2197-2433 
(11) 2197-2431

Estamos em obras...
Desculpe-nos pelo transtorno.

Avançando a construção do novo elevador 
para o 1°andar. 

O Hospital SBC e a SBC Saúde
Agradecem e  Parabenizam  todos 
os médicos que fazem desta 
 instituição um  segundo lar para  
 todos os  associados, com toda a 
sua  dedicação e  comprometimento, 
 proporcionando o conforto e a 
cura.

Muito Obrigado.

Dia do Médico

18 de outubro



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!
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:  10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de outubro
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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Feirinha ADESC
10 Outubro                          AGRADECIMENTOS

 Pelas doações recebidas em          
Set 2018

ADESC |  Sra Ryoko Ito 

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

Curta nossas páginas



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.
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ALTERAÇÕES NA REDE CREDENCIADA  

NOVO PRESTADOR
HCLIN – MEDICINA E SAÚDE (https://hclin.com.br/)
Rua Avelino Lopes nº 267  –  Centro – Osasco/SP
Fone: (11) 5070-8200  e  (11) 3681-2229
Serviços Contratados: 
Consultas com hora marcada em diversas especialidades, INCLUSIVE PEDIATRIA.
Exames cardiológicos: Eletrocardiograma, Teste Ergométrico, Holter 24 Horas e M.A.P.A.  

ATUALIZACÃO DE SERVIÇOS
ACOR CLÍNICA MÉDICA (https://www.clinicaacor.com.br/)
Rua Dom José de Barros nº 79 – Centro – São Paulo/SP
Fone: (11) 5094-0300
Serviços Contratados: 
Consultas com hora marcada em diversas especialidades (INCLUI PEDIATRIA)
Exames de diagnóstico

ATUALIZACÃO DE ENDEREÇO
OTORRINO LAPA
Rua Afonso Sardinha nº 95, conjuntos 61 e 62 – Lapa – São Paulo/SP
Fone (11) 3834-4766
Serviços Contratados: 
Consultas com hora marcada e exames de diagnóstico em Otorrinolaringologia

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”.
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Você pode 
ajudar no 
tratamento 
de outra 
pessoa

AVISO IMPORTANTE: 
DESMARQUE SUA CONSULTA QUANDO NÃO 
PUDER COMPARECER

Caso não seja possível comparecer à consulta médica por 
algum imprevisto, solicitamos que entre em contato com 
a Recepção do prestador de serviços para comunicar que 
não será possível comparecer ao compromisso agendado.
O comunicado deverá ser feito com a máxima  antecedência 
possível. É um sinal de respeito e todos se beneficiam: 
quem paga o plano de saúde, o profissional médico que se 
organiza para atender o paciente, e aos outros pacientes, 
que podem ser atendidos no seu lugar.
Obrigado!

AVISE SE NÃO PUDER 
COMPARECER

O QUE ANTES ERA EXCLUSIVO, 
AGORA ESTÁ DISPONÍVEL PARA TODOS.
SÃO MAIS DE 50 ANOS NO MERCADO DE SAÚDE

Indique os planos da SBC SAÚDE 
para seus amigos e familiares

ANS nO. 41205-8

Entre em Contato:

11  2197-2494 
sbc@saudesbc.com.br



PROJETO DE EDUCAÇÃO SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS NO HOSPITAL SBC 
ETAPA 3 - Treinamento no Japão

Seguindo a programação do projeto de Cuidados Paliativos, uma equipe do Hospital SBC formada pelos 
 profissionais Dr. Claudio Komatsu, Diretor técnico do Hospital SBC, Dr. Toshio Chiba, Consultor do Centro de 
Estudos do Câncer da Universidade de São Paulo, Dra. Katia Emi Nakaema, médica especializada em medicina 
paliativa, Ligia Kaori Matsumoto, psicóloga, Suzana Yuka Furuya, enfermeira-chefe do Hospital SBC e Tiyoko 
Toroshima, enfermeira-chefe do Hospital SBC estiveram a convite da JICA nas dependências do Hospital de 
 Kitami, da Fa culdade de Enfermagem de Hokkaido da Cruz Vermelha Japonesa no final do mês de Agosto.
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“A equipe multidisciplinar do Hospital SBC acompanhou de perto a realidade dos cuidados paliativos em um 
país referência no assunto. Foi gratificante e enriquecedora a experiência na qual aprendemos não  apenas 
os aspectos técnicos mas também como o envolvimento e a dedicação da equipe  multidisciplinar são 
 fundamentais para o sucesso nos cuidados paliativos.  Com certeza nos aprimoramos como  profissionais e 
evoluímos como seres humanos.  Assim sendo,  podemos aplicar os conhecimentos adquiridos para prestar 
uma assistência de qualidade aos nossos associados e nos tornar referência no assunto.”

- Dr. Claudio Komatsu, Diretor técnico do Hospital SBC

 13 de outubro de 2018 - DIA MUNDIAL DE CUIDADOS PALIATIVOS
Todos os anos, no segundo sábado do mês de outubro, é comemorado o Dia Mundial de Cuidados Paliativos. 
O Hospital SBC vai comemorar o Dia Mundial de Cuidados Paliativos pela primeira vez, com uma sessão do 
filme “Antes de partir”, seguido de discussão sobre o tema.

Todos estão convidados para participar! Dia 19 de outubro de 2018 às 13 horas no Hospital SBC.

Hospital de Kitami
Apresentação de cuidados 

paliativos para a comunidade
Apresentação Dr Claudio 

sobre o Hospital SBC

Iryo center /Tomografia Enfermaria de cuidados paliativos
Sala para pacientes e familiares 

do cuidado paliativo

Sala de reunião da equipe 
multiprofissional com os familiares

Equipe home care / hospice


