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Dia 19 de novembro é o mês que se comemora o 
Dia do Homem. Essa comemoração foi iniciada no 
ano de 1999 em Trinidad e Tobago apoiada pela 
 Organização Mundial de Saúde e outros grupos de 
defesa dos direitos do homens nos 4 continentes.
Em analogia ao Outubro Rosa, onde se conscientiza 
mulheres da prevenção do câncer de mama que é 
o tumor mais frequente em mulheres, o Novembro 
Azul é a campanha de conscientização de homens 
para o tumor mais frequente em homens, que é o 
câncer da próstata.
O movimento Novembro Azul surgiu na Austrália em 
2003, na comemoração do dia de combate ao  câncer 
de próstata, dia 17 de novembro.
No Brasil, o movimento Novembro Azul foi criado 
pelo Instituto Lado a Lado pela Vida e a principal 
 estratégia é quebrar o preconceito do homem de 
procurar o médico para fazer o exame de toque 
 retal, fundamental para o diagnóstico do câncer de 
próstata.
Este movimento no ano de 2014 realizou mais de 
2000 ações em todo o país, com a iluminação de 
 pontos turísticos da cor azul e com a adesão de 
 muitos artistas para divulgar a campanha.
O Câncer de Próstata é o segundo tumor mais 
 frequente em homens, sendo que é mais frequente 
com o avançar da idade.
A próstata é uma glândula que produz cerca de 70% 
do sêmen e está relacionada com a masculinidade 
do homem. Campanhas de conscientização são 
 importantes, principalmente porque esses tumores 
na fase inicial, não apresentam sintomas.
No Brasil, o câncer da próstata é a quarta causa 
de morte por câncer em homens e a estimativa 
de novos casos para este ano é de 61.200 casos 
novos, sendo que 13.772 homens tem perspectiva 
de  morrer  devido à doença (Instituto Nacional do 
Câncer – INCA – 2016).

“Novembro Azul” conscientização dos homens 
para a prevenção do Câncer de Próstata

A perspectiva é que este tumor tenha um  aumento de 
incidência após os 65 anos e estima-se que 60% dos 
homens com 60 anos tenham tumores de  próstata 
sem manifestação de sintomas  relacionados a 
 doença e que 90% de homens com 90 anos também 
sejam acometidos por este tipo de câncer.
Quanto maior a idade do homem, maior a 
 probabilidade de desenvolvimento do câncer de 
próstata e as chances são muito maiores quando 
diagnosticado em estágios iniciais, por este motivo 
que campanhas de conscientização são de muito 
valor.
A orientação das Sociedades Brasileira de  Urologia 
e de Oncologia é de que homens a partir de 45 
anos, procurem um serviço médico especializado 
em  clínica médica ou urologia para realização do 
 exame de toque da próstata e dosagem do exame 
de sangue PSA (Antígeno Prostático Específico) e 
que esses exames devem ser feitos anualmente.
O exame de toque retal para a avaliação da próstata 
não pode ser substituído por outro exame como a 
ultrassonografia ou outro exame de imagem, sendo 
importante que o homem seja consciente deste fator 
pois os outros exames não apresentam eficácia no 
diagnóstico.
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Estamos em obras...
Desculpe-nos pelo transtorno.

Avançando a construção do novo elevador 
para o 3°andar. 

Alerta para os sintomas mais comuns do câncer 
de próstata, que são:
-Dificuldade para urinar
-Alteração da frequência urinária, por exemplo ter 
mais vontade de urinar do que o habitual
-Alteração no jato urinário, que geralmente fica mais 
fraco
Homens que tem histórico familiar de câncer de 
próstata, como pai e irmãos, devem ficar mais 
 atentos, e os exames devem iniciar em idade mais 
precoce.
O fator de risco mais importante é o  envelhecimento.
O diagnóstico é feito através da biópsia (retirada 
de amostras para análise anatomo patológica) e a 
 partir do resultado da biópsia o médico urologista vai 
propor o tratamento.
O Instituto Lado a lado pela vida criou um portal que 
disponibiliza maiores informações sobre o câncer 
de próstata no site: www.novembroazul.com.br, com 
o  objetivo de que homens prestem mais atenção a 
saúde e realizem exames de prevenção.

Dicas de Prevenção:
-Dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e 
cereais integrais
-Dieta com menos gordura animal, tipo carne gorda 
(picanha, cupim)
-Prefira gordura vegetal, tipo margarina
-Faça atividade física regularmente, como 
 caminhadas diárias de pelo menos 30 minutos
-Evitar o consumo de álcool e cigarro
-Tente manter o peso adequado para sua altura com 
o índice de massa corpórea dentro da normalidade, 
o cálculo é muito simples:
IMC – Índice de Massa Corpórea:
IMC =       peso           
          Altura x altura
Valores:  De 18,5 a 24,9 = peso ideal
               entre 25 - 30 = sobrepeso
               Maior que 30 = obesidade
A obesidade é fator de risco de várias doenças e 
também de câncer.

Fontes pesquisadas:
- www.inca.org.br
- www.novembroazul.com.br
- www.sbu.org.br
- www.brasil.gov.br 
- www.accamargo.org.br/novembro-azul

Agendamento: (11) 2197-2400

Dra. Silvia Graziani – Oncologista
Dr. Matheus Chaib - Urologista



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, voce 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:  12, 14, 19, 21, 26 e 28 de novembro
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
14 Novembro                          AGRADECIMENTOS

 Pelas doações recebidas em          
Out 2018

ADESC |  Maria Miyuki Kavamata
Marcia Fumiko Fukuchi 

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

Curta nossas páginas

O Hospital SBC está em obras para instalar o novo  elevador 
que trará muito mais comodidade para os  nossos  associados. 
A partir de deste mês de Novembro estamos atendendo 
 provisoriamente no térreo.

Pedimos a colaboração e compreensão de todos. 

Havendo alterações na rotina, comunicaremos a todos.



MUDANÇA NO PAGAMENTO DOS  BOLETOS 
VENCIDOS DO PLANO DE SAÚDE

Informamos que os boletos das  mensalidades 
dos planos da SBC Saúde de quaisquer  valores 
já podem ser pagos em qualquer  agência 
bancária, mesmo após o vencimento.
A mudança faz parte da Nova Plataforma 
de  Cobrança desenvolvida pela Federação 
 Brasileira de Bancos (Febraban). 
Solicitamos a compreensão dos beneficiários 
caso ocorram, eventualmente, problemas no pagamento dos boletos vencidos em decorrência 
dessa mudança.
Saiba mais no site da Febraban: https://portal.febraban.org.br/pagina/3150/1094/pt-br/servicos-
novo-plataforma-boletos 
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ALTERAÇÕES NA REDE CREDENCIADA  

ALTERAÇÃO NO NOME

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DOFF SOTTA 
(ANTERIOR: CONDOR LABORATÓRIO)
Rua Dr. Jorge Xavier da Silva nº 1.098  -  Centro – Castro/PR
Tel.: (42) 3232-5311
Serviços Contratados: Exames Laboratoriais
 

INCLUSÃO DE SERVIÇOS
HOSPITAL PRONTO SOCORRO E MATERNIDADE SÃO JOSÉ 
Rua Clara Gianotti de Souza nº 430 - Centro – Registro/SP
Tel: (13) 3828-8000
Serviços contratados: Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro Adulto
      Passou a realizar exames de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE ALBERT SABIN
Rua Bahia nº 342-  Recreio Estoril – Atibaia/SP
Tel.: (11) 4414-5000 
Serviços contratados: Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro Adulto e Infantil
      Incluiu atendimento por MÉDICO NUTRÓLOGO

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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CADASTRO NO PORTAL CORPORATIVO – ACESSO EXCLUSIVO

O Portal Corporativo da SBC Saúde 
 contém informações importantes sobre 
o plano de saúde.
Em breve, as informações para a 
 Declaração do Imposto de Renda 
 também estarão  disponíveis.

Para quem ainda não se cadastrou, 
solicitamos acessar o site da SBC Saúde 
(www.sbcsaude.com.br), clicar em “Área do Beneficiário” e seguir as instruções  informando 
 todos os 11 números da carteirinha do plano de saúde, incluindo os zeros.
Todos podem se cadastrar, titulares ou dependentes. 

O QUE ANTES ERA EXCLUSIVO, 
AGORA 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

Está aproveitando este benefício?


