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Armando Crema, presidente da Sociedade, lembra 
que, embora o Brasil seja um país tropical, é no verão 
que os brasileiros mais se expõem ao sol. Por isso, os 
cuidados com os olhos devem redobrar. “No verão os 
raios UV (Ultravioleta) chegam com mais intensidade, 
podendo provocar problemas oculares, como pterígio 
e ceratite”, ressalta.
- Época de férias escolares, de muitos passeios, 
praias e piscinas cheias, com grande concentração 
de pessoas, acrescenta o presidente, o verão  também 
é  terreno fértil para o desenvolvimento de vários 
 problemas, tais como conjuntivite.
- Tanto a água do mar quanto a das piscinas podem 
provocar irritação nos olhos, levando à conjuntivite 
explica Armando Crema, ao enfatizar a  importância 
redobrada também com os cuidados com a   higiene. 
Não compartilhar artigos de maquiagem, por  exemplo, 
é fundamental. Nunca se deve esfregar os olhos, usar 
sempre lenços de papel descartáveis.    

Segundo o presidente da Sociedade Brasileira de 
 Oftalmologia, é recomendável evitar  ambientes 
 fechados e aglomerações. Em caso de alguém 
na família com sintomas de conjuntivite,  deve-se 
 separar a roupa de cama e banho,  lavando-a 
 separadamente,  e procurar o oftalmologista  quando 
surgirem os  primeiros sintomas:  vermelhidão,  coceira, 
 lacrimejamento dos olhos,  irritação e secreção. 
 Nunca se automedicar,  não existe colírio inócuo, frisa 
 Armando Crema.
Para evitar problemas com os olhos, é importante 
também o uso de bonés e chapéus, óculos de sol de 
qualidade, com as proteções UVA e UVB. Uma lente 
escura de má qualidade pode comprometer a visão, 
piorando os efeitos dos raios ultravioletas. Em muitos 
dos casos, não é possível saber se os óculos  escuros 
possuem os filtros necessários, por isso a SBO 
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 recomenda, em caso de dúvidas, que os  usuários 
 solicitem às óticas que façam a medição dos filtros.

As manifestações como olhos vermelhos, com 
 sensação de areia e fotofobia (desconforto com a 
luminosidade) indicam quadros como ceratite de 
 exposição, decorrentes de exposição prolongada às 
radiações solares. O ideal é evitar a exposição em 
excesso ao sol, principalmente em estados onde 
 vigoram o horário de verão.
As crianças só devem se expor ao sol até às     10  horas 
da manhã ou depois das 17 horas, sempre com  óculos, 
bonés, chapéus e filtros solares. Os óculos de sol 
 infantis fabricados atualmente são  inquebráveis, com 
aros e hastes coloridas que  estimulam as  crianças a 
usá-los com facilidade.
A Sociedade Brasileira de Oftalmologia lembra  ainda 
que as doenças oculares de verão não causam morte, 
com exceção aos casos de tumores  malignos, que 
são raros, devido ao efeito cumulativo de  radiação. No 
entanto, podem provocar problemas oculares  sérios, 
afetando a vida das pessoas.

http://www.sboportal.org.br/sboemacao_materia.aspx?id=79

Além de óculos com proteção UVA e UVB, 
 crianças, adultos e idosos devem sempre usar 

chapéus e  protetor solar ao ir à praia. Chapéus de 
abas largas são os ideais.

Para caminhar ao ar livre, também se recomenda 
 chapéus e óculos de sol. Uma sombrinha também 
ajuda a se proteger do sol do verão. A exposição 

ao sol deve ser bem dosada.
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ACUPUNTURA 
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Dr. Roberto Tsutomu Maki NUTRICIONISTA                               
(EIYOSHI) Dra. Julia Fernandes Telesi
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GERIATRIA                        
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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. Renata Yuriko Maruyama VASCULAR 
(KEKKAN GUEKA) Dr. Milton Watanabe

Dra. Silvana Graziani PNEUMOLOGIA 
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Dr. Nelson Miyajima
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Para melhoria do atendimento de todos os associados, o Hospital SBC conta com novos profissionais em nosso
corpo clínico:
 - Ginecologista: Dra. Renata Y. Maruyama  
 - Dermatologista: Dr. Renato Coifman Chabelmann

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

Quadro atualizado em 31/12/2018 
- Sujeito a alterações -

CORPO CLÍNICO - Hospital SBC

Para agendar consultas, ligue:  (11) 2197-2400



ESPAÇO SBC

Senhores(as) Associados(as),

FELIZ ANO NOVO!

Com ânimos renovados, retomamos nosso trabalho 
com força total, com a vontade firme e  determinação 
para continuar nossa missão cuidando de sua 
saúde!
O Núcleo de Práticas Integrativas e  Complementares 
da SBC realizou mais de 2.800 sessões em 
2018  entre Lian gong, Percussões, Auto-massagem, Equilíbrio e Movimento, Meditação e Pilates. Mais de 
280  associados foram beneficiados pelas  práticas e muitos continuarão usufruindo dos benefícios através do 
 acompanhamento da coordenação técnica em  conjunto com o corpo clínico do Hospital SBC.
Este esforço em promover cada vez mais a consciência do auto-cuidado para todos os associados é crucial, 
vivemos numa sociedade onde a falta de práticas físicas, o consumo exagerado de produtos industrializados e a 
falta de gerenciamento do stress impacta negativamente para a qualidade de vida.
A expectativa de vida também aumenta ano a ano, e deve ser vivida com plenitude, cheio de vigor e saúde. Por 
isso insistimos na educação continuada, na prática regular de atividades físicas e de auto-cuidado que  promovam 
o bem viver, equilibrando o espírito, mente, emocional e corpo físico.
Participe você também desta corrente do Bem, pratique Saúde!
Venha conhecer nossas atividades, agende sua consulta e experimente.

Dr. Roberto Yukihiro Morimoto
Coordenador Geral do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC

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) 

pelos telefones (11) 2197-2458 e  (11) 9 8721-3102 com Cristina e Equipe.
Dias disponíveis:  9, 14, 16, 21, 23, 28 e 30 de janeiro de 2019

E-mail: integrativas@saudesbc.com.br

ASSOCIAÇÃO SBC
  www.associacaosbc.com.br

Feirinha ADESC
9 Janeiro         
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NOTÍCIAS SOBRE A REDE CREDENCIADA  

NOVO PRESTADOR DE SERVIÇOS

CLÍNICA MÉDICA ESTEVES
Av. Brigadeiro Luis Antonio nº 3.421 – Conj. 508   - Jardim Paulista – São Paulo – SP
Fone: (11) 3051-5759 e (11) 3884-0762
Serviços Contratados: 
Consultas médicas nas especialidades de Urologia, Pediatria e Endocrinologia Pediátrica.

LEMBRETES IMPORTANTES / LEIA COM ATENÇÃO: 

1) Para atendimento  na rede de prestadores, o paciente deverá apresentar a guia autorizada pela 
SBC Saúde, a carteirinha do plano de saúde e documento de identificação com foto. Para  atendimento 
no Pronto-Socorro (urgências e emergências), não é necessário levar a guia de autorização. Os 
 prestadores estão orientados a solicitar a regularização do atendimento diretamente à Central de 
Guias da SBC Saúde no dia útil seguinte ao atendimento.

2) Lembramos que os prestadores, especialmente de exames laboratoriais, atendem a diversos 
 planos de saúde e a atualização de serviços é constante.  Portanto, caso tenha dúvida se o prestador 
ou  unidade de atendimento atende ao seu plano de saúde, entre em contato com a Central de Guias 
da SBC Saúde,  pelo e-mail centraldeguias@saudesbc.com.br ou pelo telefone (11) 2197-2455 / 2456. 

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”.

Indique os planos da SBC SAÚDE 
para seus amigos e familiares

Entre em Contato:

11  2197-2494 
sbc@saudesbc.com.br

A partir de Jan/2019 poderão ser  incluídos novas 
 categorias de  dependentes nos  planos “Saúde PME” 
e “Saúde Adesão”. Além dos   cônjuge/companheiro, 
filhos e enteados,  agora poderão ser incluídos netos e 
bisnetos, irmãos e sobrinhos por laço consanguíneo.

ANS nO. 41205-8

Está aproveitando este benefício?



Haverá sensação de abundância em 2019, o que pode levar 
a uma má gestão de recursos financeiros. Luxos e  confortos 
 demandarão melhor gestão de sua parte. Por outro lado, 
 espera-se que energias provenientes do elemento terra, 
 juntamente com sua ação sob a polaridade yin, estabilizem as 
sensações que geram efemeridade aos impulsos. De qualquer 
maneira, a recomendação ainda preza pelo cuidado  redobrado 
a fim de afastar a atração de novas dívidas.
Siga administrando bem suas tarefas, jamais as deixando de 
lado ou as negligenciando. Mantenha as contas  regulares em 
dia e não desperdice nenhuma oportunidade de  liquidar  dívidas. 
Apoie-se no favorecimento aos negócios e no  reconhecimento 

de suas capacidades intelectuais para angariar os recursos que quitarão débitos.
As habilidades requeridas para o fechamento de novos negócios estarão presentes no ano do Javali 
2019. Isso porque o signo desmistifica a decolagem de projetos em aberto, tirando-os do papel com 
maior facilidade. O signo do javali e sua benevolência afetarão muitas áreas da vida em 2019. Ao 
mesmo tempo em que haverá alegria, é esperado que as pessoas sejam tomadas pelas motivações 
da boa vontade e que o instinto de bondade aflore.
Preocupe-se mais com seu corpo, mesmo que seja para poder continuar vestindo as roupas que 
estão no seu armário. Para tanto, se inscreva para a prática de esportes ou atividades coletivas de 
acordo com o seu porte. O intuito maior é espantar tudo o que a ociosidade carrega de negativo.

(fonte: astrocentro.com.br)
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PREVINA-SE CONTRA O SARAMPO

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) aderiu 
à campanha do Ministério da Saúde e está  promovendo 
uma ação junto às operadoras de planos de saúde para 
 disseminação de informações  sobre o sarampo e seu 
 correto combate. 
 
O sarampo não tem cura, e a melhor maneira de  combatê-lo 
é por meio da vacinação. O Ministério da Saúde  disponibiliza 
gratuitamente as vacinas tríplice viral ( sarampo,  rubéola 
e caxumba) e a tetra viral (sarampo, rubéola,  caxumba 
e  varicela). Elas são parte do Calendário Nacional de 
 Vacinação e estão disponíveis durante todo o ano nos 
 postos de saúde do país. A população precisa ficar atenta 
aos  principais sintomas da doença como:
 - febre
 - manchas avermelhadas
 - tosse e/ou coriza e/ou conjuntivite
 
A ANS destaca que estabelece no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde a cobertura  obrigatória 
do exame de detecção, bem como consultas médicas, atendimentos de emergência,  internações 
 hospitalares, internações em unidades de terapia intensiva e outros exames necessários ao 
 tratamento.

Saiba mais sobre o Sarampo: http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/sarampo

2019 - Ano do Javali


