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Foi realizado no último dia 31/08 no Auditório Nobre da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa 
(Bunkyo) , o SEMINÁRIO SOBRE CUIDADOS PALIATIVOS realizado pelo Hospital SBC em parceria 
com a JICA, ABJICA e Red Cross Hospital de Kitami, Hokkaido.
Agradecemos a todos os participantes, palestrantes, patrocinadores, apoiadores e àqueles que de 
 alguma forma contribuíram para realização deste evento.
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PREVENÇÃO DA SAÚDE

É muito importante ter o acompanhamento de um médico 
que saiba de todo o histórico do paciente, cuidando da 
saúde em sua totalidade, tendo como objetivo cuidar das 
pessoas e não das doenças.
O foco é a prevenção e tratamento da saúde evitando 
 doenças que podem gerar complicações futuras como exem-
plo a pressão alta que pode ocasionar cegueira,  insuficiência 
renal, transplantes, AVC, ataques cardíacos, entre outros, 
bem como diminuir situações de urgência e emergência. 
Trata também de outros tipos de doenças e encaminha para 
especialistas específicos caso seja necessário.
O Hospital SBC atua nesse modelo de cuidado, disponibilizando em seu ambulatório os profissionais mé-
dicos em CLÍNICA GERAL e GERIATRIA.
Segue algumas dicas para uma vida mais saudável
• Fazer acompanhamento médico periódico para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado dos                    

eventuais agravos à saúde;
• Ter hábitos alimentares saudáveis;
• Praticar atividades físicas regularmente;
• Ter descanso e lazer apropriados;
• Cultivar bons pensamentos e manter a mente estimulada, ativa e produtiva

CLÍNICA GERAL:  Dra. Enid Arima -  CRM 47260
GERIATRAS:  Anita de Paula Eduardo Garavello - CRM 119.849
   Clarissa M. Sano Chaib - CRM 112.013
   Bernadete C. F. da Fonseca - CRM 84718
   Katia E. Nakaema - CRM 128930

Contato para agendamento: (11) 2197-2400

PROFESSORES DA JICA NO HOSPITAL SBC
O Hospital SBC recebeu 7 professores da JICA do Japão para conhecerem a estutura, a o peração 
e as instalações do hospital no último mês de Agosto. 



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.
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 (Beth) 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:  09, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de setembro de  2019
E-mail: integrativas@saudesbc.com.br

ASSOCIAÇÃO SBC
  www.associacaosbc.com.br

Feirinha ADESC
11 Setembro         

• TOTAL Cuidados | Cirurgic Premium  
Rio Clarense | Granja Shiro | Neolife 

Touch Fisioterapia | Eurofarma 
 Santa Rita | DrogaRaia | Drogasil 

JICA Project Team | ADESC 
 Alice Keiko Narahara 

ありがとうございました

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

Curta nossas páginas
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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 E ATUALIZAÇÃO -

APOIO PSIQUÊ
Rua Deputado Emílio Carlos nº 1.132 – 2.andar,  conj. 21, 
Vila Campesina, Osasco/SP
Telefone:  (11) 3654-1313
Serviços: Psicologia / Psiquiatria
Atendimento de segunda a quinta-feira das 07h às 21h e 
sexta-feira , das 07h às 17h

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.

PLANOS ACESSÍVEIS E ADEQUADOS À SUA NECESSIDADE : 
- PLANOS SEM COPARTICIPAÇÃO:  cobertura de atendimento de urgência/emergência, consultas, 
 exames, partos e internações conforme Rol de Procedimentos da ANS 
- PLANOS COM COPARTICIPAÇÃO:  a mesma cobertura dos planos sem coparticipação porém com 
 mensalidades menores e participação do usuário no custeio dos serviços
- PLANOS HOSPITALARES: cobertura de atendimento de urgência/emergência e internações hospitalares


