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save the date:
reserve em sua agenda 

A consciência sobre o abuso de idosos, ainda em 
grande parte um tabu, começou a aumentar em 
todo o mundo. Esses abusos são definidos como 
ações ou a falta de ação apropriada, o que pode 
causar danos ou angústia a uma pessoa idosa. 
Isso pode ocorrer em qualquer relacionamento 
onde exista uma expectativa de confiança. Todos 
os tipos de abuso de idosos podem ter um impacto 
em sua saúde e bem-estar.
O abuso psicológico é o mais sutil e inclui 
 comportamentos que prejudicam a autoestima 
ou o bem-estar do idoso, entre eles xingamentos, 
 sustos, constrangimento, destruição de propriedades 
ou i mpedimento de que vejam amigos e familiares.
O abuso financeiro inclui o uso ilegal de  dinheiro, 
 propriedade ou ativos de uma pessoa idosa.  A 
 negligência envolve a falha no atendimento de suas 
necessidades básicas – como alimentação, habitação, 
vestimentas e cuidados médicos.
Entre os efeitos do abuso à saúde estão lesões 
 traumáticas e dor, assim como depressão, estresse e 
ansiedade. O abuso de pessoas idosas pode levar a 
um risco aumentado de colocação em casa de idosos, 
uso de serviços de emergência, hospitalização e morte.
“Apesar da frequência e das graves consequências 
para a saúde, o abuso de idosos continua a ser um dos 
tipos de violência menos investigados em  pesquisas 
 nacionais e um dos menos abordados nos planos 
 nacionais para prevenir a violência”, acrescentou  Alana 
Officer, assessora de saúde sênior do  Departamento 
de Envelhecimento e Curso de Vida da OMS. 
Em 2050, o número de pessoas com idade igual ou 
 superior a 60 irá dobrar, chegando a 2 bilhões em todo 
o mundo, com a grande maioria das pessoas  idosas 
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em países de baixa e média renda. Se a proporção 
de  vítimas de abuso permanecer constante, o número 
de pessoas afetadas crescerá rapidamente devido ao 
 envelhecimento da população, aumentando para 320 
milhões de vítimas até 2050.
“O abuso de idosos raramente é discutido em círculos 
políticos, é menos priorizado em pesquisas e abordado 
apenas por algumas organizações”, observou Etienne 
Krug, diretor de Prevenção da Violência, Lesões e 
 Incapacitações da OMS. “Os governos devem proteger 
todas as pessoas contra a violência. Devemos trabalhar 
para esclarecer esse importante desafio social,  entender 
a melhor forma de prevenir e ajudar a implementar as 
medidas necessárias”.

      DENUNCIE
 

Fonte: Organização Pan-Americana da Saúde
https://www.paho.org/bra.../index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=5447:novo-estudo-revela-que-
um-em-cada-seis-idosos-sofre-alguma-forma-de-
abuso&Itemid=820



Comunicamos que desde o dia 01/06/2019 
o Pronto Atendimento do Hospital SBC está 
 atendendo no período das 07h às 22 horas.
O objetivo foi racionalizar o atendimento, 
 disponibilizando os recursos médicos,  técnicos 
e administrativos para o período de maior 
 demanda, sem prejuízo na  rapidez, qualidade 
e segurança necessárias.

ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DO 
PRONTO ATENDIMENTO DO 
HOSPITAL SBC

No período compreendido das 22 às 07 horas a SBC continua mantendo médico de plantão na 
 enfermaria do Hospital para atender eventuais demandas  emergenciais tanto na enfermaria quanto 
no Pronto Atendimento.
Além disso, para os atendimentos de emergência, fora do período acima  estipulado, a SBC mantém 
à disposição de seus associados todos os hospitais da rede  credenciada do seu plano de saúde.
Se a situação não for emergencial, solicitamos o agendamento de atendimento 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.
Atenciosamente,

Oswaldo Massuo Akimoto                        Dr. Claudio Komatsu
Diretor Presidente                            Diretor Técnico CRM/SP 94.282
Associação de Assistência Mútua a Saúde SBC          Hospital SBC

31 de agosto
Palestra sobre Cuidados Paliativos
Participação especial: Monja Coen
LOCAL:  Auditório Pequeno Bunkyo
Rua São Joaquim, 381 - Liberdade

VAGAS LIMITADAS!
Ligue e faça sua reserva: 

(11) 2197-2461 - c/ Luana 
email: hsbc_adm@saudesbc.com.br

(Prioridade aos Associados SBC até fim de junho)

HOSPITAL SBC
www.hospitalsbc.com.br



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:  12, 17, 19, 24 e 26 de junho 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

Feirinha ADESC
12 Junho         

                AGRADECIMENTOS
Pelas doações recebidas em 

Maio 2019

• ADESC 

ありがとうございました

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

Curta nossas páginas



Proteja quem 
mais 

precisa de 
proteção!

   Agora Planos com Co-participação
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8Planos de Saúde voltados a estudantes filiados 

à UNEB - União dos Estudantes Brasileiros 
devidamente matriculados no 

Ensino Fundamental ao Universitário.

União dos Estudantes 
Brasileiros

Entre em Contato:

11  2197-2494 
sbc@saudesbc.com.br

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

Planos  a partir d
e :

 R$ 66,76* 

SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br

ATENÇÃO PARA A DATA DE VENCIMENTO DO BOLETO
Conforme divulgamos no Informativo SBC do mês de maio/2019 e nos boletos da mensalidade, 
lembramos que o vencimento dos boletos das mensalidades dos planos coletivos PADRÃO e SU-
PERIOR foi alterado desde maio/2019.
Os boletos que venciam no último dia do mês (dia 30 ou dia 31) vencerão no ÚLTIMO DIA ÚTIL DO 
MÊS.
Esclarecemos que as  mensalidades dos planos PADRÃO e SUPERIOR do último dia do mês se 
referem ao próprio mês, ou seja, já é cobrado o mês vencido e não a vencer



SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br

NOTÍCIAS SOBRE A REDE CREDENCIADA  

- ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO -

HYPASMED SERVIÇOS MÉDICOS 
Rua Deputado Joaquim Libânio nº 274 - Vila Mariana – São Paulo/SP 
Fone: (11) 5575-4417
Serviços: Nefrologia

SEPACI - SERVIÇOS MÉDICOS 
Rua Deputado Joaquim Libânio nº 274 - Vila Mariana – São Paulo/SP 
Fone: (11) 5575-4417
Serviços: Gastroenterologia, Proctogia,  Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Geral

- ATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS -

SAUDE PORÃ LTDA
Rua Carneiro da Silva nº 64 - Vila Leopoldina – São Paulo/SP 
Fone:  (11) 2812-5086 
Serviços: Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia, Nutrição

CLINICA DR. JAMAL ( UNIDADE SANTO AMARO )
Rua Conde de Itu nº 255 - Santo Amaro – São Paulo/SP 
Fone: 5521-3366
Serviços:  Otorrinolaringologia (consulta e exames)

- DESATIVAÇÃO DE UNIDADE -

CLINICA DR. JAMAL ( UNIDADE MORUMBI )
Rua Dr. Ariosto Buller Souto nº 124 – Morumbi – São Paulo/SP



SBC SAÚDE
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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


