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O aleitamento materno é uma questão de saúde pública e também um direito humano que 
 precisa ser respeitado e protegido. O chamado Agosto Dourado simboliza a luta pelo incentivo à 
 amamentação, em que a cor se refere ao padrão ouro de qualidade do leite materno. 

É preciso a mobilização de toda a sociedade para incentivar e garantir o direito à amamentação, 
de modo a proporcionar as condições para que as mulheres possam amamentar pelo tempo 
necessário. E esse esforço conjunto inclui, é claro, o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
(SNVS) e seus profissionais.  

SNVS e aleitamento 
Os profissionais de vigilância sanitária contribuem imensamente para garantir o direito à 
 amamentação. Eles visitam, por exemplo, os bancos de leite humano e as salas de apoio à 
 amamentação para ajudar a criar ambientes mais seguros para coleta e doação do leite humano.  
Esses trabalhadores também são responsáveis pela fiscalização do cumprimento da Norma 
 Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, 
 Mamadeiras, Bicos e Chupetas (NBCAL), bem como pela aplicação de sanções quando houver 
desrespeito às políticas de proteção do aleitamento. Na prática, eles vistoriam  estabelecimentos 
comerciais, como mercados e farmácias, a fim de não permitir a promoção de produtos que 
 atrapalhem a amamentação.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde recomendam o aleitamento 
 materno exclusivo até os seis meses de idade e continuado até os dois anos de idade ou mais.  
O leite materno tem tudo de que o bebê precisa até o sexto mês de vida. Portanto, não acredite 
em promessas de alimentos que tentam parecer melhores do que o leite materno. Somente em 
casos específicos a mulher não pode amamentar. Na dúvida, consulte um profissional de saúde 
habilitado.

Fonte : Ministério da Saúde
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ESPAÇO SBC 

MEDITAÇÃO - Mindfullness

O Núcleo de Práticas Integrativas e 
 Complementares da SBC continua com 
suas atividades suspensas seguindo com 
rigor as normas de segurança  sanitária, 
porém mais do que nunca; empenhados 
em preservar a saúde dos associados 
em meio à pandemia.
Nesta edição, dando continuidade à 
 exposição das várias modalidades de 
Meditação, falaremos sobre a  Meditação Mindfullness e seus inúmeros benefícios para a saúde  mental, 
emocional, física.
Em 7 vídeos explicativos com práticas muito simples, a especialista em Meditação Mindfullness,  Marina 
Newmann nos mostra como implementar em nossa rotina o auto-cuidado através desta modalidade 
tão simples e eficiente para a promoção da qualidade de vida.
Os hábitos de auto-cuidado principalmente em tempos de pandemia onde o stress e a ansiedade são 
elevados torna-se fundamental para preservar a saúde.

https://www.youtube.com/watch?v=Mt_qbwSnixc&t=4s

https://www.youtube.com/watch?v=Y9aBjZV-Sq4       (exercício 1)
https://www.youtube.com/watch?v=xzxKMScFvB4             (exercício 2)
https://www.youtube.com/watch?v=ufw3iGv-Jno               (exercício 3)
https://www.youtube.com/watch?v=J2_V2RLT0Mo&t=2s    (exercício 4)
https://www.youtube.com/watch?v=P0jHpbqHWJ4             (exercício 5)
https://www.youtube.com/watch?v=CypheqCbvKw             (exercício 6)

Fonte: https://www.simmons.com.br/media-room/blog-simmons/exercicio-mindfulness

Quaisquer dúvidas, continuamos tratando a distância através da intermediação de Cristina Eiko pelo 
telefone / whatsapp  (11) 98721-3102.

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

HOSPITAL E MATERNIDADE Nª SRª DE FÁTIMA
Praça Duque de Caxias, 54 – Centro – Osasco/SP
DESATIVAÇÃO DA ESPECIALIDADE DE PEDIATRIA (Pronto-Socorro Pediátrico, Internação pediátrica clínica 
e/ou cirúrgica), a pedido do hospital

HOSPITAL JAPONÊS SANTA CRUZ
Rua Santa Cruz, 398, Vila Mariana, São Paulo/SP
Suspensão temporária de exames de raios x relacionados abaixo, devido à reestruturação do setor e manutenção dos 
equipamentos:

•	 RX Coração e vasos da base - 4 incidências 
•	 RX	Histerossalpingografia	
•	 RX	Coração	e	vasos	da	base	-	2	incidências	
•	 Morfometria	Digital	/	Fêmur	Proximal	
•	 RX	Coluna	Total	ou	Escoliose	Panorâmica	
•	 Morfometria	Digital	/	Coluna	Lombar	
•	 RX	Colangiografia	Pós	Operatoria	
•	 RX	Panorâmica	de	Membros	Inferiores	
•	 RX	Clister	Opaco	(Duplo	Contraste)
•	 RX	Pielografia	Ascendente	
•	 RX	Dacriocistografia	
•	 RX	Trânsito	e	morfologia	do	delgado	
•	 RX	Estomago	e	duodeno	
•	 RX	Urografia	Venosa	Minutada	-	1-2-3	
•	 RX	Esterno	
•	 RX	Urografia	venosa	com	nefrotomografia	
•	 RX	Esôfago	-	hiato	-	estomago	e	duodeno	
•	 RX	Uretrocistografia	Retrograda	
•	 RX	Esôfago
•	 RX	Uretrocistografia	Miccional	
•	 RX	Escanometria	
•	 Videodeglutograma	
•	 RX	Fistulografia	
•	 RX	Urografia	venosa	com	bexiga	pré	e	pos	micciona

ATENÇÃO: 
Lembramos que os serviços credenciados, especialmente os que realizam exames laboratoriais,  atendem diversos planos de saúde e a 
atualização dos serviços é frequente. Portanto, caso tenha dúvida se o  prestador atende ao seu plano de saúde,  entre em contato com 
a Central de Guias da SBC Saúde.  
Todos os procedimentos, exceto atendimento no  Pronto  Socorro ou Pronto Atendimento, necessitam de agendamento e  autorização 
prévia. Saiba mais em https://www.sbcsaude.com.br/orientacoes-para-atendimento/
Os planos de  saúde possuem também diferentes tipos de cobertura de acordo com a data de contratação, e também possuem áreas 
de	atendimento	diferentes.	Verifique	sempre	a	relação	de	prestadores	que	atendem	o	seu	plano	de	saúde:	http://www.saudesbc.ddns.
com.br/PlanodeSaude/pls_paginaGuiaMedico.jsp



ATENÇÃO: 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A GUIA DE AUTORIZAÇÃO 

TODOS OS PROCEDIMENTOS, exceto atendimento no 
 Pronto-Socorro ou Pronto Atendimento, necessitam de 
 agendamento e autorização prévia. 
A guia de autorização somente será emitida se todos os 
 documentos e informações forem enviados corretamente 
à  Central de Guias da SBC Saúde.  A falta de algum item 
poderá atrasar a autorização, pois é necessário checar se o 
 procedimento é coberto pelo plano, validade do pedido (data, 
justificativa,  dados do profissional solicitante), se o  beneficiário 
já cumpriu os prazos de carência, se o prestador escolhido 
está habilitado a  realizar o procedimento, se há diretriz de 

 utilização para  realização do procedimento, ou seja, se há protocolo médico definido para a realização do 
 procedimento, limitação de quantidade de consultas e sessões por ano de contrato, especialmente nas 
 terapias  (fisioterapia, acupuntura, fonoaudiologia, psicologia, psicoterapia, terapia ocupacional), entre outros. 
Todos os  procedimentos são  autorizados por códigos, que precisam estar corretos, para que o prestador 
possa enviar a cobrança. 
É por isso que as guias de autorização demandam prazo para serem emitidas, pois mesmo nos exames de 
rotina, essa análise é feita pela equipe da Central de Guias, com o apoio da auditoria médica, para que o 
paciente não seja submetido a riscos desnecessários.
Mantenha em dia sua saúde com o atendimento por seus médicos de confiança, e procure o atendimento de 
urgência e emergência somente em casos necessários, pois no Pronto Socorro o paciente se expõe a riscos 
maiores de contrair doenças infecto-contagiosas. 
Lembramos que os serviços credenciados, especialmente os que realizam exames laboratoriais, atendem 
diversos planos de saúde e a atualização dos serviços é frequente.  Portanto, caso tenha dúvida se o prestador 
atende ao seu plano de saúde, entre em contato com a Central de Guias da SBC Saúde: (11) 2197-2455 / 
2456 / 2457 / e-mail centraldeguias@saudesbc.com.br
Os planos de saúde possuem também diferentes tipos de cobertura de acordo com a data de contratação, e 
também possuem áreas de atendimento diferentes. 
Saiba mais em https://www.sbcsaude.com.br/orientacoes-para-atendimento/
Verifique sempre a relação de prestadores que atendem o seu plano de saúde: http://www.saudesbc.ddns.
com.br/PlanodeSaude/pls_paginaGuiaMedico.jsp
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AUTORIZADO

– ATENÇÃO – 
NOVO HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO DA CENTRAL 
DE GUIAS

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 07H ÀS 17H45

Atenção para as nossas orientações para atendimento:
https://www.sbcsaude.com.br/orientacoes-para-atendimento/



Cadastre seu CPF nas lojas e usufrua dos descontos também nas compras on-line (site e aplicativo)
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