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Conhecido como derrame cerebral, o AVC é causado pela falta de sangue em determinada área do cérebro 
decorrente da obstrução dessa artéria ou por sangramento devido ao rompimento de um vaso sanguíneo.
Nos Estados Unidos da América, aproximadamente 500 mil pessoas apresentam um AVC novo ou recorrente 
a cada ano. Segundo a Organização Mundial de Saúde o AVC é responsável a cada ano pela morte de cinco 
milhões de pessoas no mundo. No Brasil, a doença mata mais que o infarto: são mais de 100 mil pessoas por 
ano, segundo o Ministério da Saúde. Outro dado alarmante é que um em cada seis brasileiros corre risco de 
sofrer um derrame.
A hipertensão arterial e o aumento da idade são as principais causas para ter a doença. Os fatores de risco 
para a doença podem ser divididos em duas categorias: modificáveis e não modificáveis. No primeiro grupo 
estão as causas mais comuns como hipertensão, diabetes, colesterol elevado e tabagismo. Já no grupo de 
não modificáveis estão fatores como idade, histórico familiar, raça e gênero. Homens, negros e idosos são mais 
suscetíveis a ter um AVC por exemplo.
Os principais sintomas da doença incluem dificuldades para andar, falar e compreender, bem como paralisia 
ou dormência da face, do braço ou da perna.
Mudanças de hábitos podem ajudar na recuperação, por isso, é importante controlar o colesterol, pressão 
 arterial e níveis de açúcar no sangue. Listamos algumas dicas abaixo para prevenir a doença:
1. Não fume: o fumo duplica o risco de ter AVC e, por isso, abandonar de vez o cigarro é uma das medidas 

mais importantes para quem quer evitá-lo;
2. Faça atividades físicas regularmente: uma simples caminhada de 30 minutos já diminui as possibilidades 

de padecer esse problema;
3. Faça check-up preventivos: Homens e mulheres com mais de 35 anos são aconselhados a realizar exames 

preventivos pelo menos uma vez ao ano;
4. Coma vegetais e frutas: uma alimentação saudável, que inclua vegetais e frutas, é fundamental para a 

saúde do coração e da corrente sanguínea;
5. Reduza o consumo de sal: Não acrescente muito sal a saladas e comida em geral e evite alimentos 

 processados, pois o sal eleva a pressão sanguínea;
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6. Controle familiar: se alguém na sua família já teve um AVC, é importante que você informe isso ao seu 
 médico, para que ele possa fazer um controle de sua saúde, diminuindo ao máximo os riscos de que você 
também venha a sofrer um episódio parecido;

7. Aumente o consumo de fibras: presentes nos cereais integrais, aveia, arroz e pães integrais etc., as fibras 
ajudam a controlar os níveis de gordura no sangue;

8. Mantenha a pressão sob controle: A pressão alta ocupa o topo do ranking de maiores causas de acidente 
vascular cerebral;

9. Controle seu peso: siga uma alimentação saudável, se necessário, com o acompanhamento de um 
 nutricionista, para se manter no seu peso ideal. O sobrepeso e a obesidade são fatores de risco para 
pressão arterial alta, doença coronária e diabetes – que aumentam o risco de AVC;

10. Faça uma consulta com o médico cardiologista: o seu médico pode tratar hipertensão arterial,  diabetes, 
dislipidemia; conhecer a presença de fatores de risco, como estreitamento das artérias cervicais e  arritmias 
como a fibrilação atrial (batimento irregular do coração) e tratá-los adequadamente são atitudes que ajudam 
a reduzir o risco de AVC.

FONTE: http://www.coracao.org.br/blog/10-dicas-avc.html

Consultas com Cardiologistas – Hospital SBC:
Dr. Julio Hayashida – CRM 34793

Dr. Renato M. Suzaki – CRM 135167
Telefone para agendamento (11) 2197-2400

Aqui você encontra também Exames de Ecodopplercardiograma
Dr. Aguinaldo Fernando Neto – CRM 66161
Telefone para agendamento (11) 2197-2433

Alzheimer: 
Apoio familiar é essencial para o bem-
estar do paciente

Fibromialgia: 
Tratamento precoce ajuda a minimizar 
os sintomas

Lúpus: 
Informação é grande aliada de quem 
sofre com a doença

Encerramento do Projeto Comunitário de 
 Cuidados Paliativos do Hospital SBC e JICA
Diretoria e membros do projeto de Cuidados Paliativos do 
Hospital SBC visitaram a JICA BRASIL para agradecer pela 
grande colaboração para a concretização do Projeto de 
 Cuidados Paliativos  que foi implantado com sucesso entre 
janeiro/2018 a dezembro/2019.
Na foto da dir. para esq.: Atsunori Kadoya (representante sênior JICA), 
Hiroshi Sato (representante chefe JICA), Sr Oswaldo Massuo Akimoto (presidente SBC),  
Tetsuo Nohara.(vice diretor SBC), Dr Cláudio Komatsu (diretor técnico SBC),  Suzana Furuya (enfermeira-chefe), Glaucia Sawaguchi (psicóloga)
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Horário do Pronto Atendimento Clínico (Adulto) do Hospital SBC:

Das 07h00 às 22h00

Especialidade Médicos Especialidade Médicos

ACUPUNTURA 
(HARI JIUTSU)

Dr. Julio Carignani NEUROCIRURGIA                   
(NO GUE-KA) Dr. Maciel Yamashita

Dr. Roberto Tsutomu Maki NUTRICIONISTA                               
(EIYOSHI) Dra. Julia Fernandes Telesi

CARDIOLOGIA 
(SHINZO-KA)

Dr. Antonio Vitor

OFTALMOLOGIA 
(GANKA)

Dr. Augusto Nakashima

Dr. Julio Hayashida Dra. Lisia Aoki

Dr. Renato Suzaki Dra. Vivian O. Tomikawa

CIRURGIA PLÁSTICA 
ESTÉTICA (BIO SEIKEI 
GEKA)

Dr. Celio Toshiro Kobata Dr. Yoshitaka Nakashima

Dr. Márcio Ribeiro ONCOLOGIA            
(AKUSEI SHUYOGAKU) Dra. Silvia Graziani

DERMATOLOGIA 
(HIFU-KA)

Dra. Daniela Sano

ORTOPEDIA 
(SEIKEI-KA)

Dr. Geraldo Iuji Fudo

Dra. Helena Aki Fujii Dr. Jayme Nunes Neto

Dr. Renato Coifman Chabelmann Dr. José Antonio Allam

ENDOCRINOLOGIA 
(NAIBUNPISEN-KA)

Dr. Newton Issao Kubo Dr. José Mousa

Dra. Maria Lucia Pedrosa Dr. Luiz Alberto Nakao Iha

GASTRO/CIRUR.GERAL 
(SHOKAKII-KA)

Dr. Roberto Y. Morimoto Dr. Samuel Ribak

Dr. Masahiko Akamine
OTORRINOLARIN-
GOLOGIA (JIBI-KA)

Dr. Elder Yoshimitsu Goto

GERIATRIA                        
(ROJIN SEIMON-KA)

Dra. Anita de Paula E. Garavello Dr. Gilberto Takahashi

Dra. Bernadete C. Fonseca PIC´S Dra. Regina Satico Omati

Dra. Clarissa Sano Chaib PSICOLOGIA 
(SHINRIGAKU) Dra. Glaucia Cristina Tiyomi Sayaguchi

Dra. Katia Emi Nakaema REUMATOLOGIA        
(RYUMACHI SENMON) Dra. Enid Arima

GINECOLOGIA 
(FUJIN-KA) 

Dra. Denise S Kawamoto UROLOGIA
(HYNIO KIKA-I) Dr. Matheus Chaib

Dra. Renata Yuriko Maruyama VASCULAR 
(KEKKAN GUEKA) Dr. Milton Watanabe

Dra. Silvana Graziani PNEUMOLOGIA 
(KOKYUKIKA) Dr. Rafael Futoshi Mizutani

HEMATOLOGIA           
(KETSUEKI-KA) Dr. Pedro Hsieh

ENDOSCOPIA E COLO-
NOSCOPIA  (NAISHI KYO 
KENSA / I CAMERA)

Dr. Nelson Miyajima

INFECTOLOGISTA                   
(KANSEN-SHO) Dra. Fernanda Maffei

CORPO CLÍNICO - Hospital SBC

LABORATÓRIO: 2ª a 6ª - 07:00 às16:00 / Sáb: das 07:00 às 10:00
Setor de IMAGEM: 2ª a 6ª - 07:00 às17:00 / Sáb: das 07:00 às 12:00

Quadro atualizado em 31/01/2020 
- Sujeito a alterações -
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KARAOKÊ 
BENEFICENTE 
EM PROL DA SBC

Data:  15 de Março de 2020
Ainda dá tempo de participar do Livro-programa 
Ligue: (11) 3837-8736 c/ Kimie ou Luana

Feirinha ADESC
12 Fevereiro         

ADESC  | Luiz Yoshikazu Eiro 
Marcenaria Taniguchi | Total 
Cuidados | Oswaldo Massuo 

Akimoto | Federação dos Clubes 
Nipo Brasileiros de Anciões

ありがとうございました

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

Curta nossas páginas

AGRADECIMENTOS
Pelas doações recebidas em 

JANEIRO 2019

ESPAÇO SBC
Senhores(as) Associados(as),
O Núcleo de Práticas Integrativas e 
 Complementares da SBC está a sua inteira 
disposição e oferece  práticas em Lian gong, 
 Meditação, Percussões e  Auto-massagem, 
Equilíbrio e Movimento e Pilates.
Tais práticas baseiam-se numa  abordagem 
de  cuidado integral do ser humano,  procura 
 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 você 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 pelo telefone (11)2197-2458 com Bete e (11)2197-2324 com Cristina.
Atividades dias: 10, 12, 17, 19, 24 e 26 de fevereiro de 2020
E-mail: integrativas@saudesbc.com.br

Dr. Roberto Yukihiro Morimoto
Coordenador Geral do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC

Próx. mês: 11/Março
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Prezados srs. Associados Efetivos,
A Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas do ano de 2019 
ocorrerá em Março, em data a ser divulgada em breve. Realizaremos 
também a Assembleia Geral Extraordinária para alterar o Estatuto 
 Social, possibilitando o ingresso de novos associados.
O Edital de Convocação poderá ser acessado em breve no site: 
www.associacaosbc.com.br 
Participe!

 Novo acesso do Laboratório de Análises Clínicas

Todo o projeto e execução foi realizado pela 
MARCENARIA TANIGUCHI 

que gentilmente efetuou a doação de todo o material e 
mão-de-obra para instalação. 

Nossos mais sinceros agradecimentos. 

DECLARAÇÃO PARA FINS DE 
IMPOSTO DE RENDA 

VALORES PAGOS NO ANO DE 2019
Informamos que a Declaração para fins de 
 Imposto de Renda contendo os valores pagos 
no ano de 2019 dos planos BÁSICO, BÁSICO 
1, PADRÃO e SUPERIOR estará disponível a 
partir de 19/02/2020 no site da SBC Saúde. 

Para os beneficiários dos planos Saúde PME 
e Saúde adesão, acesse o site : 
http://sicops.maxmed.com.br/

SBC SAÚDE – CANAIS DE 
ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO 

1) ADMINISTRAÇÃO: 
Tel.: (11) 2659-8730, de segunda a  sexta-feira, 
das 08h às 17h45 / sbc@saudesbc.com.br
2) CENTRAL DE GUIAS: 
Tel.: (11) 2197-2455 / (11) 2197-2456 / (11) 2197-
2457 / (11) 2197-2451, de segunda a sexta-feira, 
das 08h às 17h45 / centraldeguias@saudesbc.
com.br. Para obter  orientações dos serviços de 
urgência e emergência após às 17h45 e aos finais 
de semana, ligue para o HOSPITAL SBC, telefone 
(11) 2197-2400, e fale com uma das atendentes
3)HOSPITAL SBC (REDE PRÓPRIA):
PRONTO ATENDIMENTO CLÍNICO A  PACIENTES 
ADULTOS, TODOS OS DIAS, DAS 07H ÀS 22H. / 
(11) 2197-2400 / Rua Blumenau nº 320, Vila Leo-
poldina, São Paulo-SP / hsbc_atendimento@sau-
desbc.com.br



SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br

Proteja quem mais precisa de 
proteção... Seus filhos e netos!
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Planos 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  97970-6333 
larissa@maxmed.com.br

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

Planos  a partir de :

 R$ 80,11* 

POSTO DE ATENDIMENTO DA MAXMED
PARA CLIENTES E CORRETORES DE PLANOS DE 

SAÚDE CADASTRADOS

A  Administradora de Benefícios MAXMED  mantém 
posto para  atendimento e orientação para clientes 
e corretores junto à Recepção do Hospital SBC. 
A responsável é a srta. Larissa Gomes, com 
 atendimento de segunda a sexta-feira, das 09h às 
12h e das 13h às 16h. Os contatos também podem 
ser feitos por celular e whatsapp (11) 97970-6333 
e pelo e-mail larissa@maxmed.com.br

APROVEITE O DESCONTO !!
Beneficiários SBC podem  comprar medicamentos genéricos tarjados 

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

REDE CREDENCIADA
Descredenciamento a pedido do prestador 
Clinica Medica Alves Hirata – São Paulo/SP

HORÁRIO DE EXPEDIENTE 
ADMINISTRATIVO NO CARNAVAL

Nos dias 24 e 25/Fev não haverá expediente 
no setor Administrativo do Hospital SBC e da 
SBC Saúde.
No dia 26/Fev o expediente será normal, a 
 partir das 08h


