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Movimentar-se é  preciso.
Ciente disso e determinada 
a colaborar com a indução 
da atividade física no  Brasil, 
a Agência Nacional de 
Saúde  Suplementar (ANS) 
convida as  operadoras 
de planos de saúde a 
 desenvolverem ações com 
seus beneficiários  voltadas 
a práticas saudáveis. 
A  iniciativa faz alusão a 
duas datas importantes 
no calendário da saúde 
 mundial, ambas celebradas 
em abril: o Dia da  Atividade 
Física (06/04) e o Dia 
 Mundial da Saúde (07/04).
A ANS endossa a  recomendação da  Organização 
Mundial de Saúde (OMS), cuja  campanha em 
2019 visa à redução global da inatividade física. A 
 entidade anunciou que vai trabalhar para reduzir 
em 15% a inatividade física até 2030. Para apoiar 
os esforços dos países e comunidades em atingir 
essa meta, foi lançado pela Organização, no último 
ano, um plano de ações que incentivam as pessoas 
a estarem mais ativas todos os dias.
No mundo todo, um em cada cinco adultos e quatro 
em cada cinco adolescentes (com idades entre 11 
e 17 anos) não praticam atividade física suficiente. 
Segundo dados da edição mais recente (2017) 
da pesquisa Vigitel Saúde Suplementar, estudo 
 produzido anualmente pela ANS e pelo  Ministério 
da Saúde, 45,8% dos brasileiros com planos de 
saúde praticam atividade física insuficiente e o 
 excesso de peso atinge 53,7% dessa população.
A atividade física regular é fundamental para  prevenir 
e tratar doenças crônicas não  transmissíveis 
 (DCNTs), como as cardiovasculares, diabe-
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tes e câncer, além das doenças  mentais.  Essas 
 enfermidades são responsáveis por 71% de  todas 
as mortes no mundo, incluindo as mortes de 15 
 milhões de pessoas por ano entre 30 e 70 anos. Mais 
do que um desafio para a saúde, a  inatividade  física 
também traz impactos financeiros.  Globalmente, 
estima-se que a falta de atividade física custe US$ 
54 bilhões em assistência médica direta, dos quais 
57% são incorridos pelo setor público.  
Ao longo dos últimos seis anos, as políticas de 
estimulação e monitoramento dos programas de 
promoção de saúde no setor evoluíram e vêm 
demonstrando efeitos positivos, com cada vez mais 
programas sendo criados e monitorados a cada 
ano, estimulando que os beneficiários de planos de 
saúde tenham melhor qualidade de vida.

http://ans.gov.br/aans/noticias-ans/qualidade-da-
saude/4918-dia-mundial-da-saude-ans-orienta-
operadoras-a-promoverem-a-atividade-fisica



Nova Diretoria Eleita
(da esquerda para direita)
- Sra Vânia Regina Khatchikian
- Sr. Edison Domingues
- Sr. Tetsuo Nohara
- Sr. Oswaldo Massuo Akimoto
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ASSEMBLEIA GERAL
Comunicamos que no dia 19/03/2019 foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da Associação 
de Assistência Mútua à Saúde SBC. Os relatórios da Assembleia estão disponíveis no site da 
 Associação SBC (www.associacaosbc.com.br).

Apresentamos os dirigentes eleitos:

CONSELHO SUPERIOR – Mandato de 01/04/2019 a 31/03/2022

DIRETORIA – Mandato de 01/04/2019 a 31/03/2022
 

Nome Cargo
Sr. Roberto Yukihiro Morimoto

MEMBROS TITULARESSr. Mário Miyamoto
Sr. Tsutomu Taniguchi
Sr. Mário Sato

MEMBROS SUPLENTESSr. Tadao Senda
Sra. Masako Iida

Nome Cargo
Sr. Oswaldo Massuo Akimoto Diretor Presidente
Sr. Tetsuo Nohara Diretor Vice-Presidente
Sra. Vânia Regina Camassari de Gonzaga Khatchikian Diretora Tesoureira
Sr. Edison Domingues Suplente de Diretor Tesoureiro

Nome Cargo
Sr. José Américo da Silva Pereira

MEMBROS TITULARESSra. Santina Inoue Onaga
Sr. Hideo Sato
Dr. Masahiko Akamine

MEMBROS SUPLENTESSr. Milton Massaki Yamashita
Sr. Kendy Higuti

CONSELHO FISCAL – Mandato de 01/04/2019 a 31/03/2020



ESPAÇO SBC

Senhores(as) Associados(as),
Venham conhecer o Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC e praticar Lian gong, 
Meditação, Percussões, Auto-massagem, Pilates, Equilíbrio e Movimento.
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 
 promova 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) pelo 
telefone (11) 2197-2458 e  (11) 9 8721-3102 com Cristina e Equipe.
Dias disponíveis:   10, 15, 17, 22, 24 e 29 de abril de 2019
E-mail: integrativas@saudesbc.com.br
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Feirinha ADESC
10 Abril         

                AGRADECIMENTOS
Pelas doações recebidas em 

Mar 2019
• ADESC | Neuza Tomita Suzuki | 

Instituto Herdeiros do Futuro

ありがとうございました

www.facebook.com/saudesbc
www.facebook.com/hospsbc

Curta nossas páginas



XXI Karaokê Beneficente em Prol do Hospital SBC
Com a participação de 338 cantores, foi realizada a 21a. edição do Karaokê Beneficente em prol do 
Hospital SBC, no dia 17 de março.
Nossos agradecimentos ao trabalho dos organizadores, da ADESC, participantes e de toda a  equipe 
envolvida. O mon tante arrecadado será revertido na melhoria da infra-estrutura do Hospital SBC.    

Sr. Oswaldo Akimoto, presidente da 
SBC, recebendo a doação da Comissão 

 Organizadora e da ADESC. 

save the date:
reserve em sua agenda 

31Agosto
Palestra sobre 

CUIDADOS PALIATIVOS
Participação especial: Monja Coen
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Campanha de 
Vacinação contra a 

Gripe 2019

Período: 23 a 26/Abril e 29/abr a 04/maio 
    - das 08h às 17h -
 Quem tem direito à vacinação:
    - Adultos com mais de 60 anos;
    - Profissionais da Saúde;
    - Pessoas com doenças crônicas;
    - Gestantes e puérperas

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS: 
- segunda à sexta-feira, das 07h às 16h
- sábados, das 07h às 10h
 
SERVIÇO DE IMAGEM 
(RAIOS X E ULTRASSOM):
- atendimento: 
   segunda à sexta-feira, das 07h às 17h.   
   sábados, das 07h às 12h.
- retirada de exames: 
  segunda à sexta-feira, das 07h às 17h.

Horários de Atendimento



Planos de Saúde SBC
Simule e contrate direto no site

SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br

NOTÍCIAS SOBRE A REDE CREDENCIADA  

ATUALIZAÇÃO 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: Consulta médica em Urologia

INCLUSÃO DE SERVIÇOS

HOSPITAL ALBERT SABIN (ATIBAIA/SP)
Rua Bahia nº  342 – Recreio Estoril – Atibaia / SP
Fone: (11) 4414-5000
Novos serviços: Consultas e sessões de Fonoaudiologia 

SANTA CASA DE BRAGANÇA ( BRAGANÇA PAULISTA/SP)
Rua Coronel Assis Gonçaves nº 700 – Centro - Bragança Paulista / SP
Fone: (11) 4481-8000
Novos serviços: Consultas em Oncologia, quimioterapia, Prova de Função Pulmonar, Urodinâmica completa 
e Urofluxometria.

HOSPITAL SAN PAOLO
Rua Voluntários da Pátria nº  2.786 – Santana - São Paulo/SP
Agendamento pelo telefone (11) 3179-9112
Novos serviços: Avaliação com Nefrologista, Hemodiálise e Diálise Peritoneal 

ACESSO À SEGUNDA VIA DO BOLETO DO PLANO DE SAÚDE
Para sua comodidade,  a 2ª via do boleto encontra-se disponível no site da SBC Saúde, caso o boleto não 
seja entregue pelos correios. 
Basta acessar o site da SBC SAÚDE (www.sbcsaude.com.br), clicar no botão “2.via do boleto”, informar o 
CPF do titular do plano e  e retirar o boleto em formato pdf.
O CPF do titular do plano está impresso no boleto.
Para os planos “Saúde PME” e “Saúde Adesão”, que recebem os boletos enviados pela Administradora de 
Benefícios Maxmed, a 2ª via do boleto está disponível no site da Maxmed (www.maxmed.com.br), na área 
do cliente.

Esclarecemos que os boletos continuarão sendo enviados pelos correios.
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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


