
HOSPITAL SBC
www.hospitalsbc.com.br

31 de Agosto
CUIDADOS PALIATIVOS,

uma questão de vida.

緩和ケアとは
Palestrantes:
- Equipe dos Cuidados Paliativos  
   do Hospital SBC 

LOCAL:  
Auditório Pequeno Bunkyo
Rua São Joaquim, 381 - Liberdade

Horário:
- Acesso:  08h00
- Início:    08h30

Participação especial: 
Monja Coen Roshi

VAGAS LIMITADAS!
Ligue e faça sua reserva: (11) 2197-2461 - c/ Luana 

email: hsbc_adm@saudesbc.com.br

Realização:  Hospital SBC O Projeto é uma parceria entre o Hospital SBC, JICA e a 
Faculdade de Enfermagem de Hokkaido da Cruz Vermelha
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Comunicamos que desde o dia 01/06/2019 o Pronto Atendimento do Hospital SBC 
passou a atender no período das 07h às 22 horas.

Fora do período acima estipulado, caso não seja 
possível aguardar o atendimento no Hospital SBC, 
estão à disposição os hospitais da rede credenciada 
do seu plano de saúde.
Para casos que não necessitem de atendimento 
 médico imediato, solicitamos o agendamento pelo 
telefone (11) 2197-2400 com seu médico  especialista 
de confiança no ambulatório do Hospital SBC, que 
poderá atender e acompanhar sua necessidade 
clínica da melhor forma possível. 
Agradecemos pela compreensão e confiança.

PRONTO ATENDIMENTO DO HOSPITAL SBC

HOSPITAL SBC
www.hospitalsbc.com.br

Feirinha ADESC
10 Julho         

                AGRADECIMENTOS
Pelas doações recebidas em 

Junho 2019

• ADESC 

ありがとうございました

www.facebook.com/saudesbc
www.facebook.com/hospsbc
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ASSOCIAÇÃO SBC
  www.associacaosbc.com.br

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Informamos que a Ata da Assembleia  Geral 
Ordinária  realizada em 19/03/2019 está 
 disponível no site da Associação.

https://www.associacaosbc.com.br/noticias/
prestacao-de-contas-assembleia-2019/

KARAOKÊ 
BENEFICENTE 
EM PROL DA SBC

As informações referentes às últimas edições 
do Karaoke Beneficente em Prol da SBC 
 (arrecadação e destinação)  estão atualizadas 
em nosso site.

https://www.associacaosbc.com.br/doacoes/
concursos-de-karaoke-beneficentes/



ESPAÇO SBC
Senhores Associados,
O Núcleo de Práticas  Integrativas e Complementares da SBC está a sua inteira disposição e  oferece 
práticas  Integrativas em Lian gong, Meditação,  Percussões e Auto-massagem e  Complementares em 
Equilíbrio e Movimento e Pilates.
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.
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) 98721-3102 com Cristina e Equipe.
As triagens e práticas orientadas pela dra. Regina serão acolhidas e conduzidas por Cristina e Equipe.
Dias disponíveis:  08, 10, 15, 17, 22, 24, 29 e 31 de julho de 2019
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

ASSOCIAÇÃO SBC
  www.associacaosbc.com.br



SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br

ALTERAÇÃO DA ROTINA PARA 
EXAMES LABORATORIAIS NO HOSPITAL SBC

Comunicamos que a partir do dia 01/07/2019 para a realização dos exames laboratoriais de 
rotina no Hospital SBC será necessária a guia de autorização emitida previamente pela SBC 
Saúde.
A alteração faz parte da rotina que já está implantada em todos os prestadores da rede de 
atendimento (https://www.sbcsaude.com.br/orientacoes-para-atendimento/).
Para solicitar a guia de autorização, entre em contato com a Central de Guias da SBC Saúde 
de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h45. 
Como solicitar?
• Pessoalmente, na Rua Blumenau nº 354, Vila Leopoldina, São Paulo/SP;
• Por 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 deve estar datada, assinada e carimbada pelo médico e tem  validade 
de até 30 (trinta) dias da data de emissão. As guias de autorização serão emitidas no prazo 
máximo de 2 (dois) dias úteis e também terão validade de 30 dias. Realize seu procedimento 
dentro desse prazo.
No caso de exames laboratoriais solicitados no Pronto-Atendimento do Hospital SBC os 
 mesmos poderão ser realizados sem a guia de autorização prévia. 
As recepcionistas do Hospital SBC orientarão os pacientes quanto à nova rotina.
Agradecemos pela compreensão e confiança.
Atenciosamente, 

Oswaldo Massuo Akimoto          Kimie Tsumura                   Natália Akemi Tamura
         Administrador                 Gerente          Coord. Administrativa 



SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br

   Agora Planos com Co-participação

Proteja quem mais precisa de 
proteção... Seus filhos e netos!
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8Planos de Saúde voltados a crianças a partir de 6 anos 

devidamente matriculados no Ensino Fundamental ao 
Universitário. Consulte-nos para saber mais. 
- Faça uma simulação e contrate pelo link -

Entre em Contato:

11  2197-2494 
sbc@saudesbc.com.br

* Valor referente ao SAÚDE ADESÃO HOSPITALAR - 0 a 18 anos

Planos  a partir de :

 R$ 66,76* 

NOTÍCIAS SOBRE A REDE CREDENCIADA
- ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO -

HOSPITAL SÃO PAULO
Rua Napoleão de Barros nº 737 - Térreo - 
Vila Clementino - São Paulo/SP
Fone: (11) 5576-4848 ramal 18009
Serviços: Hospital Geral e Pronto Socorro Adulto 24 horas

- NOVA DENOMINAÇÃO -

HSANP ( Fantasia )
Rua Voluntários da Pátria nº 2.786 – 
Santana – São Paulo/SP
Fone: (11) 3405-8200
Serviços: Hospital Geral, Maternidade e Pronto Socorro Adulto/
Pediátrico 24 horas
Deixou de usar o nome HOSPITAL SAN PAOLO

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.
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”.

Agora beneficiários SBC podem 
 comprar medicamentos genéricos 
tarjados com até 35% de desconto 
na Rede Raia/Drogasil. O desconto 

será válido até 25/10/2019.


