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O Setembro Amarelo é uma campanha de conscientização sobre a prevenção do suicídio. No 
Brasil, foi criado em 2015 pelo CVV (Centro de Valorização da Vida), CFM (Conselho Federal de 
Medicina) e ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), com a proposta de associar a cor ao mês 
que marca o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio (10 de setembro). 
As razões podem ser bem diferentes, porém muito mais gente do que se imagina já pensou em 
 suicídio. Segundo estudo realizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, em algum momento, 
pensaramseriamente emdar umfimà própria vida e, desses, 4,8%chegarama elaborar um
plano para isso. Em muitos casos, é possível evitar que esses pensamentos suicidas se tornem 
 realidade.
A primeira medida preventiva é a educação. Durante muito tempo, falar sobre suicídio foi um tabu, 
havia medo de se falar sobre o assunto. De uns tempos para cá, especialmente com o sucesso da 
campanha Setembro Amarelo, esta barreira foi derrubada e informações ligadas ao tema  passaram 
a ser compartilhadas, possibilitando que as pessoas possam ter acesso a recursos de prevenção. 
Saber quais as principais causas e as formas de ajudar podem ser o primeiro passo para reduzir 
astaxasdesuicídionoBrasil,ondeatualmente32pessoaspordiatiramaprópriavida.
A ajuda pode vir de um amigo, parente, colega de trabalho ou escola, professores, ou alguém que 
estápróximoaquemprecisaetambémdosvoluntáriosdoCVV,quesãotreinadosparaconversar
compessoasqueestejampassandoporalgumadificuldadeequepossampensaremtirarsua
vida.Paraconversarcomumvoluntário,bastaligarparaotelefone188,gratuito,quefunciona24
horas. Também é possível mandar um e-mail ou falar pelo chat, que podem ser acessados pelo 
site www.cvv.org.br.

Fonte : cvv.org.br
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HOSPITAL SBC RECEBE IMPORTANTE SUBSÍDIO DO GOVERNO JAPONÊS
Emagosto/2021oHospitalSBCrecebeuovalordeR$455.774,61doGovernodoJapão,atravésdaJICA

–AgênciadeCooperaçãoInternacionaldoJapão.
Este valor se refere ao Subsídio de Custeio, que foi concedido  dentro 
do programa “Subsídio emergencial para combate à epidemia do novo
coronavírusdestinadoàsorganizaçõesmédicasedebem-estarsocialnikkei”
eserádestinadoàcobrirodéficitnasdespesasoperacionaisdoHospitalSBC
nocombateàpandemiadoCovid-19em2020.
A JICA, assim como o Ministério dos Negócios estrangeiros do Governo

Japonês,decidiudisponibilizaraconcessãodesubsídiosparaaçõesnecessáriasàconsolidaçãoeestabilidade
davidadosimigrantesjaponeseseseusdescendentes,preocupadacomasituaçãodasentidadesnikkeis
impactadas pela pandemia do novo coronavírus.  
OHospitalSBCtambémapresentouprojeto,queestásobanálisedaJICAMatriz,emTóquio,Japão,para
obteroutroimportantesubsídiodentrodomesmoprogramaemergencial,queéoSubsídiodeInvestimentos
emInstalações.OvalortotaldesseSubsídiopoderáchegaraR$8milhões,comacontrapartidaobrigatória
demais 1milhão  por parte doHospital SBC, e será destinado à reforma,modernização e compra de
 diversos equipamentos para o Hospital SBC.
Nossos profundos agradecimentos à JICA e ao Governo Japonês pela valiosa ajuda que nos  permitirá 
continuar o atendimento à comunidade nipo-brasileira assistida em nosso Hospital.

AAssociaçãoNikkeiKaraokêHalleyestáorganizandoo
1ºTaikaiKaraokêVirtualHalley-Beneficenteemproldo
Hospital SBC.
Este evento tem a finalidade de colaborar com a
 continuidade dos atendimentos prestados aos pacientes 
do Hospital SBC, seriamente afetado nesta crise de 
 pandemia e de sofrimento mundial.
Serão 320 cantores que irão participar do evento onde os 
vídeos recebidos dos participantes serão transmitidos via 
canal no YouTube, no dia 3 de Outubro de 2021, sendo 
queolinkeohoráriodeinícioserãoinformadosemdataoportuna.
Doações para o Hospital SBC poderão ser efetuadas diretamente na conta bancária do hospital, 
nãohavendonenhumaintermediaçãoporpartedacomissãodoKaraokê.Somenteésolicitadoque
sejaenviadoumcomprovantedodepósito,atítulodecontrole,eparapossibilitaradivulgaçãodos
 benfeitores durante a transmissão do evento.

Cotas de Patrocínio para o Hospital SBC: 
 

Contaparadepósito:
AssociçãodeAssistênciaMútuaàSaúdeSBC(HospitalSBC)
BancoItaú-Agência1011-C/C:29200-8
CNPJ:60.851.961/0001-31
ChavePIX:60851961000131

Enviar comprovante para: 
EMILIASATIEWATABE
Whatsapp:(11)97331-6961

Karaoke Taikai Beneficente 
pró Hospital SBC

Bronze 1 R$ 50,00
Bronze 2 R$ 100,00
Prata R$ 200,00
Ouro R$ 500,00
Diamante R$ 1.000,00
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ASSOCIAÇÃO SBC
  www.associacaosbc.com.br

ESPAÇO SBC 

MEDITAÇÃO - Taoísta
O NúcleodePraticasIntegrativase
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 
emmeioàpandemia.
Nesta edição, dando  continuidade 
àexposiçãodasváriasmodalidadesdeMeditação,falaremossobreaMeditaçãoTaoístacomespecial
ênfase aos aspectos relacionados a harmonização entre os 5  elementos (madeira, fogo, terra, metal 
e água).
No Taoísmo, a observação dos fenômenos naturais como as estações do ano (inverno, primavera, 
verão, outono), descreve a organização de todo processo contínuo da Natureza em cinco elementos 
que interagem entre si harmonicamente.
Cada um desses cinco elementos está associado a um ponto cardeal ou direção, uma estação, um 
sabor,umacor,sistemadeórgãosevísceras,ummeridiano,umaemoção,entreoutros.
Para o Taoísmo a doença é um fenômeno de desequilíbrio das energias vitais que movem o corpo e 
oalimentam,entendendoocorpohumanocomoummini-cosmoquetemsuaprópriaauto-regulação.
A meditação taoísta tem como objetivo harmonizar os cinco elementos que compõe o sistema do 
micro-cosmo humano.
A compreensão e respeito a esta harmonia mantém a saúde perfeita. O desconhecimento e  desrespeito 
a esta harmonia causa o desequiílibrio e a doença.
AinstrutoraEvaMeszlényiconduzapráticadeformamuitosimplesdemonstrandoqueépossível
praticar a meditação taoísta sem necessidade de nenhum aparato especial.
https://www.youtube.com/watch?v=WwMwkXwQFo4

Quaisquerdúvidas,continuamostratandoadistânciaatravésdaintermediaçãodeCristinaEikopelo
telefone/whatsapp(11)98721-3102.

Dr.RobertoYukihiroMorimoto
Coordenador Geral do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC

 - Sr. Kozo Fujii
- Associação Nikkei Karaoke Halley  

(todos os patrocinadores)

ありがとうございました

AGRADECIMENTOS
Pelas doações recebidas em Agosto 2021

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

Curta nossas páginas
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ATUALIZAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Nova Unidade:

LABORATÓRIO MILITELLO
RuaGalvãoBueno,412-7ºandar-sala77-Liberdade–SãoPaulo/SP
Tel.(11)3208-2244/(11)2501-8071
HoráriosdeColetaeRecebimentosdeAmostras:segundaasexta-feiradas07:00hàs15:00h
Sábadosdas07:00hàs11:30h
Estacionamento no local ( pago )
Serviços Contratados: Laboratório de Análises Clinicas e Patologia Clínica

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 – 
NOVOHORÁRIODEATENDIMENTOAOBENEFICIÁRIODACENTRAL
DEGUIAS

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

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



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,dadosdoprofissionalsolicitante),seobeneficiário
já cumpriu os prazos de carência, se o prestador escolhido 
está habilitado a  realizar o procedimento, se há diretriz de 

utilizaçãopararealizaçãodoprocedimento,ouseja,seháprotocolomédicodefinidoparaarealizaçãodo
 procedimento, limitação de quantidade de consultas e sessões por ano de contrato, especialmente nas 
terapias(fisioterapia,acupuntura,fonoaudiologia,psicologia,psicoterapia,terapiaocupacional),entreoutros.
Todosos procedimentossão autorizadosporcódigos,queprecisamestarcorretos,paraqueoprestador
possa enviar a cobrança. 
É por isso que as guias de autorização demandam prazo para serem emitidas, pois mesmo nos exames de 
rotina,essaanáliseéfeitapelaequipedaCentraldeGuias,comoapoiodaauditoriamédica,paraqueo
paciente não seja submetido a riscos desnecessários.
Mantenhaemdiasuasaúdecomoatendimentoporseusmédicosdeconfiança,eprocureoatendimentode
urgência e emergência somente em casos necessários, pois no Pronto Socorro o paciente se expõe a riscos 
maiores de contrair doenças infecto-contagiosas. 
Lembramosqueosserviçoscredenciados,especialmenteosquerealizamexameslaboratoriais,atendem
diversos planos de saúde e a atualização dos serviços é frequente.  Portanto, caso tenha dúvida se o presta-
doratendeaoseuplanodesaúde,entreemcontatocomaCentraldeGuiasdaSBCSaúde:(11)2197-2455
/2456/2457/e-mailcentraldeguias@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/
Verifiquesemprearelaçãodeprestadoresqueatendemoseuplanodesaúde:http://www.saudesbc.ddns.
com.br/PlanodeSaude/pls_paginaGuiaMedico.jsp

SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br

AUTORIZADO

Idosos precisam ter ainda mais atenção com a hidratação
Pessoascommaisde60anossofremumadiminuiçãodonúmeroedasensibilidadedereceptores
corporais que controlam a sede. Sem perceber, eles sentem menos vontade de  beber água - mas 
o corpo continua necessitando de uma boa quantidade de líquidos para que todo o  organismo 
funcionebem.Assim,osidososacabamsendomaissuscetíveisàdesidratação.

- BEBAÁGUAmesmosemsede,depreferênciaentreasrefeições;
- REDOBRE A ATENÇÃO em dias muito quentes;
-CONSUMOREGULARdeáguatambémcombateaprisãodeventre;
- Bebidas açucaradas (refrigerantes, sucos industrializados) NÃO DEVEM substituir a água;
-QUERMAISSABOR?Aromatizeaáguacomhortelãoufrutas(laranja,limão).
                 fonte: saudebrasil.saude.gov.br



-ALERTA AOS CLIENTES – 
FIQUE ATENTO AOS BOLETOS DO PLANO DE SAÚDE

Quem tem plano de saúde sabe da importância em manter em dia os pagamentos da mensalidade. 
Parasabercomoevitarumboletofalso,confiraasdicas:
- Atenção aos dados do boleto bancário
Emumboletoverdadeiro,osnúmerosdocódigodebarrasqueaparecemnaregiãosuperioreinferiorsão
exatamenteiguais.Ostrêsprimeirosnúmerosdasequênciacorrespondemaocódigodobanconoqualemitiu
oboleto.Esseéumprimeiroindicador.Seelenãoforomesmodobancoinformadonoboleto,fiqueatento
pois pode ser um golpe.
Errosdeportuguêssãobemcomunsdeapareceremboletosfalsos.Sempreverifiqueseadatadevencimento,
oCNPJ,onomedobeneficiárioeovalorestãocorretos.
- Analise os dados do beneficiário
Porfim,outradicaimportanteéobservaroCNPJdoemissorquedeveestardescritonoboletobancário.Se
o nome que aparecer no boleto for desconhecido, é um sinal de alerta. 

BOLETOS DA SBC SAÚDE
Os boletosdaSBCSaúdesãoemitidospelobancoItaú(341)esãoenviadospelocorreioepore-mail.
A 2ª via do boleto está disponível com 10 dias antes do vencimento no site www.sbcsaude.com.br, clicando 
em“2ªVIADOBOLETO”notopodapágina.
A linha digitável do boleto recebido pelo correio, pelo e-mail e a 2ª via devem ser sempre iguais.
Em caso de dúvida, entre em contato:
Telefone:(11)2659-8730/contribuicao@saudesbc.com.br
Atendimentodesegundaasexta-feira,das08hàs17h45

BOLETOS DA PLURAL SAÚDE
Os boletos dos planos de saúde PME e ADESÃO são emitidos pela Administradora de Benefícios Plural 
SaúdeetambémsãodobancoItaú(341).
A2ªviadoboletodaPluralSaúdeestádisponívelnositewww.pluralsaude.com.br,clicandoem“BOLETO
EXPRESSO”,ouacessandoo“CANALDOCLIENTE”,notopodapágina.
Paraplanoempresarial(SAÚDEPME),bastainformaroCNPJdasuaempresa.Seforplanoporadesão
(SAÚDE ADESÃO), informe o CPF e a data de nascimento. 
Em caso de dúvida, entre em contato:
SAC–PLURALSAÚDE
E-mail:sac@pluralsaude.com.br
Horáriodeatendimento:8h30às20h(horáriodeBrasília)
Whatsapp:(21)99931-0080
Telefones:4020-2148(Capitais)ou0800-020-2149(demaisregiões)

SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br



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

POSTO DE VENDAS E ATENDIMENTO NO HOSPITAL SBC

No dia 21/06/2021 o Posto de Vendas de planos de saúde
coletivos empresariais (Saúde PME) e coletivos por adesão 
(Saúde ADESÃO) voltou a funcionar na Recepção do  Hospital 
SBC, agora sob responsabilidade da Equilíbrio Benefícios, 
queéaCorretoraOficialparavendadosplanosdesaúdeda
SBC Saúde.
Agradecemos pela parceria, desejando sucesso e bons 
negóciosàEquilibrioBenefícios.

Sra. Silvana Balbino
Telefones(11)5085-1035
CelulareWhatsapp(11)91311-4522
E-mail:atendimento@equilibriosbcsaude.com.br
HoráriodeExpediente:das08:30hàs17:30h,desegundaa
sexta,comhoráriodealmoçodas12:30hàs13:30h.
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