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Agora é a vez de cuidar da saúde do homem.
O câncer de próstata, tipo mais comum entre os 
 homens, é a causa de morte de 28,6% da população 
masculina que desenvolve neoplasias malignas. No 
Brasil, um homem morre a cada 38 minutos devido ao 
câncer de próstata, segundo os dados mais recentes 
do Instituto Nacional do Câncer (Inca).
O que é a próstata?
É uma glândula do sistema reprodutor masculino, 
que pesa cerca de 20 gramas, e se assemelha a 
uma castanha. Ela localiza-se abaixo da bexiga e 
sua  principal função, juntamente com as vesículas 
 seminais, é produzir o esperma.
Sintomas:
Na fase inicial, o câncer de próstata não  apresenta 
 sintomas e quando alguns sinais começam a 
 aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase 
avançada, dificultando a cura. Na fase avançada, os 
sintomas são:
• dor óssea;
• dores ao urinar;
• vontade de urinar com frequência;
• presença de sangue na urina e/ou no sêmen.
Fatores de risco:
• histórico familiar de câncer de próstata;
• obesidade.
Prevenção e tratamento:
A única forma de garantir a cura do câncer de  próstata 
é o diagnóstico precoce. Mesmo na  ausência de 
 sintomas, homens a partir dos 45 anos com fatores 
de risco, ou 50 anos sem estes fatores, devem ir ao 
 urologista para conversar sobre o exame de toque 
 retal, que permite ao médico avaliar alterações da 
glândula, como endurecimento e presença de  nódulos 
suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA (antígeno 

prostático específico). Cerca de 20% dos pacientes 
com câncer de próstata são  diagnosticados somente 
pela alteração no toque retal. Outros exames poderão 
ser solicitados se houver suspeita de câncer de 
próstata, como as biópsias, que retiram  fragmentos 
da próstata para análise, guiadas pelo ultrassom 
 transretal.
A indicação da melhor forma de tratamento vai 
 depender de vários aspectos, como estado de saúde 
atual,  estadiamento da doença e expectativa de vida. 
Em  casos de tumores de baixa agressividade há a 
 opção da vigilância ativa, na qual periodicamente 
se faz um  monitoramento da evolução da doença 
 intervindo se houver progressão da mesma.

FONTE: http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/2535-novem-
bro-azul-mes-mundial-de-combate-ao-cancer-de-prostata
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Novos equipamentos

O Hospital SBC visando a melhoria contínua nos cuidados aos pacientes, fez a aquisição de 10 
novos Monitores de Sinais Vitais, sendo 3 para Centro Cirúrgico mais específicos em  cirurgia  devido 
suas funcionalidades como Capnografia (Medição de taxa de exalação de CO2) e Pressão  Invasiva 
(PI) e os outros 7 divididos entre USA, Endoscopia, Pronto Atendimento e RA do Centro Cirúrgico 
com menos funcionalidades, mas que atendem de forma segura os pacientes  monitorizando com 
curva de ECG, Oximetria (Oxigenação do sangue), Pressão Arterial e Temperatura.

Os equipamentos são de última geração, sendo tela de LCD, com baterias de alta autonomia e 
leves e atendendo todas as normas de segurança exigidas pela ANVISA.

Alexandre Cavalheiros Jr.
Engenharia Clínica e Manutenção

ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL SBC
Informamos que desde o dia 11/11/2019, o estacionamento do Hospital SBC está sendo geren-
ciado e controlado pela empresa RedePark. 

Esta mudança tem como objetivo melhorar os serviços aos nossos clientes, 
como organização, limpeza, sinalização e zeladoria do estacionamento, e 
possibilitar o direcionamento de nossos esforços para o nosso core  business 
que é cuidar da Saúde de nossos beneficiários.

1a Hora Adicional Diária (12h) Mensal

R$ 5,00 R$ 5,00 R$ 30,00 R$ 120,00



ESPAÇO SBC
Senhores Associados,
O Núcleo de Práticas  Integrativas e 
 Complementares da SBC está à sua inteira 
 disposição e  oferece  práticas  Integrativas 
em Lian gong, Meditação,  Percussões 
e  Auto-massagem e  também práticas 
 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 (Bete) e  (11) 98721-3102 com Cristina e Equipe.
Dias disponíveis:  13, 18, 25 e 28 de novembro de  2019
E-mail: integrativas@saudesbc.com.br

ASSOCIAÇÃO SBC
  www.associacaosbc.com.br

Feirinha ADESC
13 Novembro         

• ADESC | Miriam Naomi Ogawa
Luis kikushige Karube

Toshihar Kague 

ありがとうございました

www.facebook.com/saudesbc
www.facebook.com/hospsbc
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APROVEITE O DESCONTO !!
Beneficiários SBC podem  comprar medicamentos genéricos tarjados 

com até 35% de desconto na Rede Raia/Drogasil. 

NOTÍCIAS SOBRE A REDE CREDENCIADA

- ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ATENDIMENTO -

HOSPITAL DAS CLÍNICAS – INSTITUTO CENTRAL
Rua Dr. Ovídio Pires de Campos s/nº, Portaria 4, Jardim Paulista, São Paulo/SP 
Telefone: (11) 2661-3870
Serviços: Hospital geral 
Horário de atendimento do Pronto Socorro passou a ser das 07h às 15h

- NOVO PRESTADOR -

IBCC - INSTITUTO BRASILEIRO DE CONTROLE DO CÂNCER
Av. Alcântara Machado nº 2.756, Mooca, São Paulo/SP
Telefone: (11) 3474-4222
Serviços: Oncologia
Somente com autorização prévia

- ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO -

CLÍNICA DE PSICOTERAPIA RUBEDO
Rua Gonçalves Crespo nº 271, Tatuapé, São Paulo/SP  (80 metros do metrô Tatuapé/ Shopping Boulevard)
Telefone: (11) 2508-3138
Serviços: Psicologia, Psiquiatria, Nutrição, Neuropediatria.

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”.
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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 2 

anos  devidamente matriculados no Ensino Infantil 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* 

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

SBC SAÚDE - TREINAMENTO DE CORRETORAS DE SAÚDE
No último dia 8 de novembro, aconteceu o primeiro treinamento de vendas de Corretoras de Saúde 
nas dependências do Hospital SBC. Nossos agradecimentos pela presença de nossa diretoria, da 
administradora Maxmed e das corretoras convidadas.

Foi o primeiro passo para o mercado conhecer os benefícios dos Planos de Saúde da SBC e que 
muito em breve devem gerar novos beneficiários para serem atendidos por toda nossa rede!


