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A campanha de cores chega para dar visibilidade a 
 doenças e seus sintomas e incentivar o diagnóstico 
 precoce. O Fevereiro roxo possui seu próprio lema 
“se não houver cura, que ao menos haja conforto” 
mês da conscientização sobre Lúpus, Fibromialgia e 
Alzheimer. Confira o conteúdo sobre Alzheimer:
A Doença de Alzheimer é uma enfermidade  incurável 
que se agrava ao longo do tempo, mas pode e 
deve ser  tratada. Quase todas as suas vítimas são 
 pessoas  idosas. Talvez, por isso, a doença tenha 
 ficado  erroneamente conhecida como “esclerose” ou 
“caduquice”.
A doença se apresenta como demência, ou perda de 
funções cognitivas (memória, orientação, atenção e 
linguagem), causada pela morte de células cerebrais. 
Quando diagnosticada no início, é possível retardar 
o seu avanço e ter mais controle sobre os sintomas, 
 garantindo melhor qualidade de vida ao paciente e à 
família.
Seu nome oficial refere-se ao médico Alois  Alzheimer, 
o primeiro a descrever a doença, em 1906. Ele 
 estudou e publicou o caso da sua paciente Auguste 
Deter, uma  mulher saudável que, aos 51 anos, 
 desenvolveu um  quadro de perda progressiva de 
memória,  desorientação, distúrbio de linguagem 
(com  dificuldade para  compreender e se  expressar), 
 tornando-se  incapaz de cuidar de si. Após o 
 falecimento de Auguste, aos 55 anos, o Dr. Alzheimer 
 examinou seu cérebro e  descreveu as alterações que 
hoje são conhecidas como  características da doença.
Não se sabe por que a Doença de Alzheimer ocorre, 
mas são conhecidas algumas lesões  cerebrais 
 características dessa doença. As duas principais 
 alterações que se  apresentam são as placas senis 
decorrentes do depósito de proteína  beta-amiloide, 
anormalmente produzida, e os emaranhados 
 neurofibrilares, frutos da  hiperfosforilação da proteína 
tau. Outra alteração observada é a redução do  número 
das células nervosas (neurônios) e das  ligações entre 
elas (sinapses), com redução progressiva do volume 
cerebral.
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Estudos recentes demonstram que essas 
 alterações cerebrais já estariam instaladas antes 
do  aparecimento de sintomas demências. Por isso, 
 quando aparecem as manifestações clínicas que 
 permitem o  estabelecimento do diagnóstico, diz-se 
que teve início a fase demencial da doença.
As perdas neuronais não acontecem de maneira 
 homogênea. As áreas comumente mais atingidas são 
as de células nervosas (neurônios) responsáveis pela 
memória e pelas funções executivas que envolvem 
planejamento e execução de funções complexas. 
Outras áreas tendem a ser atingidas, posteriormente, 
ampliando as perdas.
Estima-se que existam no mundo cerca de 35,6 
 milhões de pessoas com a Doença de Alzheimer. No 
Brasil, há cerca de 1,2 milhão de casos, a maior parte 
deles ainda sem diagnóstico.
Para mais informações de diagnóstico, tratamento e 
 atualizações acesse: 
http://abraz.org.br/web/sobre-alzheimer/o-que-e-alzheimer/

Equipe de Geriatria do Hospital SBC 
Dra. Anita Garavello  

Dra. Bernadete Fonseca 
Dra. Clarissa Sano Chaib 

Dra. Kátia Nakaema
Para agendamento de consulta: (11) 2197-2400
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Novas recepções no Hospital SBC

Recepção Geral Recepção Setor de Imagem

Todo o projeto e execução foi realizado pela MARCENARIA TANIGUCHI 
que gentilmente efetuou a doação dos móveis e de toda a mão-de-obra para instalação. 

Nossos mais sinceros agradecimentos. 

save 
the date: 19Ago Palestra sobre 

CUIDADOS PALIATIVOS!

Horários de 
Funcionamento

Laboratório LSL São Lucas
(Análises Clínicas)

 - Segunda a Sexta: 07h00 às 17h00
 - Sábado:  07h00 às 11h00

    Tel: (11) 2197-2440

Setor de Imagem Hospital SBC
- Segunda a Sexta: 08h00 às 17h00 

- Sábado: 08h00 às 12h00 
  Tel: (11) 2197-2433 / (11) 2197-2431

Obras entrando 
na fase final

Finalizando o segundo 
 elevador, setor de Imagem e 

Recepção. 
Agradecemos pela 

 compreensão e paciência 
durante todo o período das 
obras em nosso Hospital

Retorno do Otorrinolaringologista 

                DR. ELDER YOSHIMITSU GOTO 

               Horário de atendimento 
                Segunda-feira 12h30 às 15h45 

               TEL: (11) 2197-2400



ESPAÇO SBC
Senhores(as) Associados(as),

O Núcleo de Práticas Integrativas e  Complementares 
da SBC está a sua inteira  disposição e oferece 
 práticas em Lian gong, Meditação, Percussões e 
Auto-massagem.
Tais práticas baseiam-se numa  abordagem 
de  cuidado integral do ser humano, a OMS  
 (Organização Mundial de Saúde),  preconiza como 
PICs (Práticas Integrativas e  Complementares) os 
sistemas que  envolvem abordagens que procuram 
estimular os  mecanismos naturais de prevenção de 
agravos e recuperação da saúde por meio de sa-
beres de ampla utilização comprovada mundialmente, com ênfase na escuta acolhedora, desenvolvi-
mento do vínculo terapêutico e na integração do ser  humano com o meio ambiente e a  sociedade. Visão 
ampliada do processo saúde-doença , promoção do cuidado humano, especialmente o auto-cuidado.
Estimulamos o auto-conhecimento, a prática regular de atividades físicas e de auto-cuidado que 
 promovam o bem viver, equilibrando o espírito, mente, emocional e corpo físico.
Participe voce também desta corrente do Bem, pratique Saúde!
Venha conhecer nossas atividades, agende sua consulta e experimente.
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:  11, 13, 18, 20, 25 e 27 de fevereiro de 2019
E-mail: integrativas@saudesbc.com.br

ASSOCIAÇÃO SBC
  www.associacaosbc.com.br

Feirinha ADESC
13 Fevereiro         

                AGRADECIMENTOS
Pelas doações recebidas 

em Jan 2019
• ADESC | Helena Maki Otaka 

Tsutomu Taniguchi

 ありがとうございました

21o
KARAOKÊ 
BENEFICENTE 
EM PROL DA SBC

Data:  17 de Março de 2019
Garanta sua participação no Livro-Programa 
até 19/fev.
Ligue: (11) 3837-8736 c/ Kimie ou Ayumi

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Prezados srs. Associados Efetivos,
Informamos que a Assembleia Geral Ordinária da SBC ocorrerá no dia 19/03/2019 – terça-feira, às 
13h30 em primeira convocação e às 14h em segunda e última convocação. Nesta Assembleia ocorrerá 
a eleição dos novos dirigentes do Conselho Superior e Diretoria (triênio 2019-2021) e renovação de 1/3 
dos membros do Conselho Fiscal (período 2019/2020). A Comissão Eleitoral receberá os nomes dos 
candidatos, através de chapas, até o dia 09/03/2019.
O Edital de Convocação, Proclamas de Eleição e Normas de Eleição podem ser acessados no site: 
www.associacaosbc.com.br



SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br

NOTÍCIAS SOBRE A REDE CREDENCIADA  

ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

CLINICA FRATURA SOUZA E SANTOS
Rua Natanael Tito Salmon nº 233, Centro - 06016075 - Osasco / SP

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

Plano “SAÚDE ADESÃO” - para Servidores 
Públicos, inclusive aposentados e seus 
 dependentes (Cônjuge/companheiro, irmãos, 
filhos, enteados, netos, bisnetos e sobrinhos 
por laço consanguíneo.

ANS nO. 41205-8

DECLARAÇÃO PARA FINS DE 
IMPOSTO DE RENDA 

VALORES PAGOS NO ANO DE 2018
Informamos que a Declaração para fins de 
 Imposto de Renda contendo os valores pagos 
no ano de 2018 dos planos BÁSICO, BÁSICO 
1, PADRÃO e SUPERIOR estará disponível 
em breve no site da SBC Saúde. 

Para os beneficiários dos planos Saúde PME 
e Saúde adesão, acesse o site : 
http://sicops.maxmed.com.br/


