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A importância para o nosso corpo
Água: tem que tomar
Ela é um dos principais componentes do corpo. Se não 
houver equilíbrio entre o que bebemos e eliminamos, a 
saúde sai na pior.
Você tem o costume de consumir água diariamente? 
 Quantos copos ingerem ao dia? Essas perguntas  podem 
soar estranhas, mas muitas pessoas não têm o hábito 
de se hidratar regularmente. Uma parte afirma que se 
esquece, outra só o faz quando sente sede. Portanto, 
a informação de que é preciso beber água parece bem 
clara para todos, mas ela nem sempre é incorporada 
como prática diária.
Só que a água é um dos principais componentes do 
 nosso corpo. Tanto é que o desequilíbrio entre a  perda 
e a reposição do líquido interfere diretamente em 
nossa saúde e no rendimento esportivo. Vale  lembrar 
que  eliminamos água principalmente através de urina, 
respiração, suor e fezes. A reposição, por sua vez, 
ocorre por meio do  consumo de água (2/3 da  nossa 
 necessidade diária deve vir daí) e da parcela dela 
 presente nos alimentos.
Manter esse balanço adequado contribui com o bom 
 funcionamento intestinal, a regulação da fome, a 
 hidratação da pele e a eliminação de toxinas, entre 
 outros tantos benefícios. E nada de esperar a sede 
aparecer para encher o copo. É que a sensação de 
 secura está relacionada com uma perda hídrica de 2% 
do peso corporal. Portanto, a orientação é se hidratar 
antes disso acontecer.
Para garantir uma boa hidratação, o melhor caminho 
é consumir pequenos volumes de água (um copo, por 
exemplo) várias vezes ao dia. Como não temos um 
 reservatório desse elemento no corpo, é preciso garantir 
a oferta contínua de líquido. Isso significa que ingerir 
grandes volumes, só que poucas vezes ao longo das 24 
horas, não é a estratégia mais adequada.
Essencial no exercício
Se a água é indispensável para o sedentário, imagine 
para o praticante de exercício físico ou esporte, que 
perde muito líquido durante as atividades. Aliás, iniciar 
uma sessão de treinamento ou competição em bom 
 estado de hidratação é um dos pilares do planejamento 

22 de Março Dia Mundial da Água 

HOSPITAL SBC
www.hospitalsbc.com.br

nutricional relacionado ao pré-treino. Nesse sentido, o 
consumo de água indicado acima é a melhor tática a ser 
adotada.
Sem falar no consumo de líquidos durante a prática 
 esportiva. Aí, devem ser levados em conta os seguintes 
pontos: tipo de exercício, intensidade e duração do 
 treino, condições ambientais, intervalo de tempo  entre 
as  possibilidades de hidratação e características 
 individuais do praticante.
A partir disso, decide-se entre água ou bebidas 
 esportivas, além de concentração dos nutrientes 
na  formulação, quantidade a ser ofertados, sabor e 
 temperatura do produto.
Para a reposição de líquidos no pós-treino, é indicado 
observar a diferença de peso corporal antes e depois da 
sessão de exercício. Uma redução de 1 a 3% do peso é 
considerada hipoidratação leve, de 3-5% é moderada e, 
mais de 5%, grave.
Como essa queda interfere negativamente na saúde e 
no desempenho esportivo, a recomendação é ofertar 
de 125 a 150% de volume em relação ao déficit para, 
 assim, recuperar o estado da boa hidratação.
Nunca é demais frisar que utilizar a perda de líquidos 
corporais para ver o ponteiro da balança diminuir induz a 
esse estado de hipoidratação – e, por isso, é uma  atitude 
altamente contraindicada na prática esportiva.
Sueli Longo é nutricionista integrante da comissão de  comunicação 
da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (Sban)
Fonte: https://saude.abril.com.br/blog/alimente-se-com-ciencia/
agua-tem-que-tomar/
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Inauguração no Hospital SBC

Da esquerda para direita:
- Dr. Jayme Nunes Neto (Diretor Clínico Hospital SBC)
- Dr. Ruy de Oliveira Pereira (Vice-presidente Conselho Diretor FKM)
- Sr. Roberto Yoshihiro Nishio (Presidente FKM)
- Sr. Keizo Uehara (Superintendente Geral FKM)
- Sr. Oswaldo Massuo Akimoto (Diretor Presidente SBC)
- Dr. Claudio Komatsu (Diretor Técnico Hospital SBC)

No último dia 18/fev, foram inaugurados o novo elevador e a mesa cirúrgica automatizada doados 
pela Fundação Kunito Miyasaka ao Hospital SBC, com a presença ilustre de seus diretores. As 
obras de infra-estrutura foram custeadas pelo Hospital SBC.
Nossos agradecimentos à Fundação que nos permitiu realizar melhorias para melhor atender 
 nossos associados.

A Fundação
Um dos maiores agentes de integração da comunidade japonesa no Brasil, a Fundação Kunito Miyasaka 
– FKM, prioriza a igualdade de oportunidade e acesso ao conhecimento, colabora com a promoção da 
cidadania, do respeito à igualdade, capacitação edu-
cacional e técnica, e contribui com a preservação da 
identidade nacional – orgulhosamente miscigenada, 
multiétnica porém infinitamente peculiar – enaltecen-
do e divulgando os valores culturais genuinamente 
brasileiros vinculados ao cumprimento da missão e 
valores da FKM, resultantes da implementação dos 
projetos apoiados e também dos trabalhos de autoria 
da própria fundação.
Com a intenção de descobrir e valorizar o potencial de 
pesquisadores, iniciativas de outras organizações e a 
diversidade artística brasileira, de promover a descen-
tralização da cultura, do esporte e da sociedade, ge-
rando a democratização do acesso à arte, educação 
e informação das diferentes camadas da população e 
promover o fomento ao desenvolvimento econômico 
do setor
    http://www.fkm.org.br
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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 saberes de ampla utilização comprovada mundialmente, 
com ênfase na escuta acolhedora, desenvolvimento 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 março de 2019
E-mail: integrativas@saudesbc.com.br
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Feirinha ADESC
13 Março         

                AGRADECIMENTOS
Pelas doações recebidas em 

Fev 2019
• ADESC | Kazuyoshi 

Kadoguchi | Luiz Yoshikazu Eiro

 ありがとうございました

21o
KARAOKÊ 
BENEFICENTE 
EM PROL DA SBC

Data:  17 de Março de 2019
Horário:  a partir das 07h30
Local:     Shizuoka Kenjinkai
              (Rua Vergueiro, 193 - Liberdade)

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
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NOTÍCIAS SOBRE A REDE CREDENCIADA  

ATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS - ATIBAIA/SP
BIOCARE CLINICA MÉDICA (AT SERVIÇOS MÉDICOS)
Av. dos Bandeirantes, nº 156  -  Vila Junqueira  -  Atibaia  -  SP
Tel. (11) 4411-2806, (11) 4412-3785  e  (11) 3402-1030
Serviços : Oftalmologia

NOVO PRESTADOR - ATIBAIA/SP

CLÍNICA SANTÉ (AT SERVIÇOS MÉDICOS)
SUBSTITUI A UNIDADE DA RUA JOSÉ FERREIRA KEFFER Nº 40 – VILA HELENA – ATIBAIA/SP
Av. Atibaia, nº 300 – Jardim Atibaia  -  Atibaia  -  SP
Fone: (11) 4402-3960  e  (11) 2427-1200
Serviços: Pediatria e Endocrinologia Pediátrica

NOVOS PRESTADORES - SÃO PAULO/SP

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO BERTAZZA (BERTAFISIO)
Rua Dom João V, nº 482  - Lapa – São Paulo – SP
Fone: (11) 2501-3911
Atendimento: segunda à sexta-feira das 08 às 18 hs
Serviços: Fisioterapia

EVIDÊNCIA OPERACIONALIZAÇÃO EM SAÚDE – Unidade 1
Av. Lins de Vasconcelos nº 1.042  Conj. 53, Cambuci – São Paulo – SP
Fone: (11) 2351-2961
Serviços: Parecer na especialidade Buco Maxilo Facial
             
EVIDÊNCIA OPERACIONALIZAÇÃO EM SAÚDE – Unidade 2
Rua Itapeva nº 490 - 2º andar conj. 24, Bela  Vista - São Paulo – SP
Fone: (11) 3287-8972
Serviços: Parecer na especialidade Buco Maxilo Facial

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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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

ASSOCIADO ESPECIAL
Ajude a fortalecer a SBC, indicando novos associados.
Ingressando na categoria “Associado Especial” e pagando uma contribuição mensal de R$ 40,00 
através de  boleto bancário, e estando em dia com os  pagamentos, poderá utilizar os serviços de 
consultas no ambulatório,  exames laboratoriais e exames de imagem (raios x e ultrassom),  pagando 
preços  reduzidos por cada atendimento.
Não estão compreendidos nos serviços a preços reduzidos, os  atendimentos de urgência 
 (Pronto-Atendimento),  atendimento em psicologia e as  internações.

Por não ser um plano de saúde, não há carências 
para utilização dos serviços.
Informamos que as adesões são feitas no setor 
administrativo da SBC, aos  cuidados da sra. 
 Byanka, através do  telefone (11) 2197-2494 e 
 e-mail:  associadoespecial@saudesbc.com.br

DECLARAÇÃO PARA FINS DE 
IMPOSTO DE RENDA 2019

Prezado cliente,
 
Informamos que a Declaração para fins de 
 Imposto de Renda contendo os valores pagos das 
 mensalidades do plano de saúde no ano de 2018 
dos planos Básico, Básico 1, Padrão e  Superior 
já está disponível no site da SBC Saúde na área 
 exclusiva:
 
Acesse: www.sbcsaude.com.br e clique na “área do 
beneficiário”. 
O acesso é através do login e senha cadastrados.
Uma vez dentro da área exclusiva, siga os passos 
abaixo:
1 - clique em “Mensalidade” 
2 - depois em “Pagamentos efetuados (IR)”. 
3 - Selecione o nome do titular do plano, o ano base   
     2018 e clique em consultar. 
4 - Depois de visualizado, clique em “imprimir 
     relatório”.
Clique em “logoff” para sair da área exclusiva.
 
Caso ainda não tenha se cadastrado, seguem 
abaixo, as orientações:
1 - Clique em “Não sou cadastrado”. 
2 - No campo “Número da carteira” informe os onze  
     números de seu código que está na  carteirinha 
     do plano de saúde, incluindo todos os zeros. 
3 - No campo “e-mail”, utilize o mesmo e-mail em 
     que recebe mensalmente o Informativo SBC.
 
Para os beneficiários dos planos Saúde PME e 
Saúde Adesão, por gentileza, acesse o site: 
http://sicops.maxmed.com.br/

ASSOCIAÇÃO SBC
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA SEU ATENDIMENTO

Para atendimento na rede credenciada, o paciente deverá apresentar a guia autorizada pela 
SBC Saúde, a carteirinha do plano de saúde dentro da validade e documento de identificação 
com foto.
Para solicitar a guia de autorização, entre em contato com a Central de Guias da SBC Saúde. O 
 atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h45:
- pessoalmente, na Rua Blumenau nº 354, Vila Leopoldina, São Paulo/SP
- pelo e-mail centraldeguias@saudesbc.com.br. 
Informe qual o procedimento pretende realizar, qual o prestador escolhido, a data do agendamento e o 
nome do médico que irá realizar a consulta. Em caso de exame, tratamento ou internação, deverá ser 
encaminhada a solicitação médica;
- pelo telefone (11) 2197-2455 / 2456.

A solicitação de exames, tratamentos ou internação deve estar devidamente datada, assinada e 
 carimbada pelo médico credenciado e tem validade de até 30 (trinta) dias da data da emissão.
As guias de autorização também tem validade de 30 dias. Realize seu procedimento dentro desse 
prazo.
Fique atento à validade de sua carteirinha. As carteirinhas da SBC Saúde são emitidas com validade 
de 2 anos e são enviadas pelo correio no mesmo endereço do boleto da mensalidade do plano de 
saúde.
Em caso de extravio, perda ou validade vencida, entre em contato com o setor de Cadastro, pelo 
 telefone (11) 3837-8731 ou pelo e-mail cadastro@saudesbc.com.br.

Para atendimento no Pronto-Socorro ou Pronto Atendimento (urgências e/ou emergências), não 
é necessário levar a guia de autorização, porém não esqueça da carteirinha e do  documento 
de  identificação. Os hospitais credenciados estão orientados a realizar o atendimento. 
 Posteriormente, no dia útil seguinte, o hospital entrará em contato com a Central de Guias da 
SBC Saúde para regularizar o atendimento.

Lembramos que os serviços credenciados, especialmente os que realizam 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.

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”.

AVISO IMPORTANTE


