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Janeiro Branco é um mês que nos lembra que temos que cuidar da 
nossa saúde mental! Mas o que seria isso  exatamente?  Segundo 
a Organização Mundial da Saúde (OMS), trata-se de um bem-
estar físico, mental e social e não apenas a mera ausência de 
doença ou enfermidade, transtornos mentais ou deficiências.
Para cuidar melhor da nossa saúde mental, precisamos aliar a 
nossa rotina com atividades físicas regulares,  alimentar-se de 
modo adequado, espiritualidade, ter  períodos de lazer, vida social 
que proporcione um bem-estar, enfim, integrando e  equilibrando 
corpo e mente para uma vida saudável. Mas, às vezes, não 
 conseguimos  fazer nada disso como mostra o exemplo abaixo:
¨Feliz 2020! Ano novo! Vida nova! Este ano vou me cuidar, fazer dieta, começar aquele curso que sempre quis 
fazer! Já fiz meu check up anual e não tenho nada demais! Mas, peraí! Por que não estou me sentindo tão bem 
assim? Será que estou me esquecendo de algo? Ando triste e sem ânimo, durmo o dia todo, não sinto vontade 
de fazer nada, não quero ver gente, o que está acontecendo? Nunca fui assim? Estou me sentindo culpado 
por não conseguir fazer nada... será que é frescura?¨
Em algum momento de nossas vidas, em qualquer idade, podemos nos deparar com os questionamentos 
anteriores. Temos muito medo do incerto, muitas vezes não queremos admitir para nós mesmos que estamos 
sofrendo ou que algum familiar querido está nesta situação e vamos negando, dizendo que é ̈ preguiça ou falta 
de vontade¨. Mas, no fundo, sabemos que não é bem assim, só não queremos admitir que algo está errado.
Prevenção é a melhor solução! O melhor mesmo é procurar ajuda o quanto antes, quando ainda existem  sinais 
diferentes que podem ser preocupantes e que saem do estado normal da pessoa como: crises agudas de 
 ansiedade, insônia ou dormir demais, autolesões, tristeza constante, comer demais ou de menos, ou quando 
o corpo começa a dar sinais de mau funcionamento. É fundamental procurar a avaliação de um profissional de 
saúde que possa orientar a procurar um profissional adequado para o paciente.
A procura por um psicólogo ou um psiquiatra pode ser difícil, com muitos pré-conceitos como: ¨será que estou 
ficando louco?¨; ¨eu não vou tomar remédio de cabeça¨; ¨eu sempre consegui resolver os meus problemas 
 sozinho¨. Muitas vezes, percebemos que é necessário a ajuda de um profissional especializado, alguém  neutro, 
pois nem sempre conseguimos nos levantar sozinhos e vamos nos isolando cada vez mais. O importante é 
encontrar um profissional com quem você tenha mais confiança e afinidade e que possa ajudar nesta jornada. 
Se você conhecer alguém que parece que não está tão bem assim, procure um profissional da área da saúde 
que possa te orientar. Tenha paciência, oriente, escute quem está precisando, esteja junto com ela, pois muitas 
vezes a pessoa não sabe o que tem e está precisando da sua ajuda para sair dessa situação.

Glaucia Sawaguchi
Psicóloga – CRP: 06/74788

Agendamento de consulta pelo telefone (11) 2197-2400

JANEIRO BRANCO: SAÚDE MENTAL É COISA SÉRIA! VAMOS CUIDAR!

Horário do Pronto Atendimento Clínico (Adulto) do Hospital SBC:

Das 07h00 às 22h00
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2020 - Ano do Rato de Metal
Segundo a astrologia chinesa, 2020, o ano do rato de metal 
 promete ser um período muito divertido e  inspirador,  devido 
às novas  oportunidades e mudanças que se  apresentarão 
durante o ano. Além disso, o rato de metal garante um 
2020 próspero com sucesso pessoal e profissional. 
Ou seja, 2020 é o ano ideal para se lançar em novos projetos 
e, até mesmo, para investir em grandes compras. Talvez, 
a hora de  conquistar o sonho da casa própria chegou. No 
entanto,  recomendamos  sempre cautela, uma vez que o 
rato de metal é conhecido pela sua  personalidade forte e 
intensa, assim como o amor e também o ódio. 
Para te ajudar a entender a influência da astrologia  chinesa 
em sua vida, listamos as principais características do ano 
do rato em 2020: 
Relacionamento: um ano mais calmo do que 2019 por 
causa da  comunicação facilitada pelo rato de metal;
Saúde: nenhuma dificuldade em relação à saúde, porém, 
você pode se sentir cansado de tanto curtir a vida com os 
amigos;
Profissional: sucesso profissional para quem trabalha e 
novas  oportunidades para quem está à procura. 
Financeiro: ótimo momento para poupar e investir de 
 maneira inteligente. 

(Crédito: astrocentro.com.br)
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ESPAÇO SBC - 2020
Um Novo Ano se inicia com força e vontade renovados 
para enfrentar os desafios e obter todas as vitórias que 
o esforço conjunto traz.
É neste espírito que nós do Núcleo de  Práticas 
 Integrativas e Complementares da SBC abrimos o ano 
saudando 2.020!
Iniciamos este programa acreditando que cada um 
pode e deve cuidar de sua própria saúde, conhecer 
mais a si mesmo, colaborar para manter-se ativo e 
 participativo em seu benefício próprio. E os resultados 
em 2 anos de atividade mostram o quanto você associado é  realmente focado! Publicaremos alguns 
testemunhos nas próximas edições.
Aguardamos a todos para conhecer e se beneficiar das práticas integrativas da SBC.
Agendamento com a dra. Regina Satico Omati pelo telefone (11) 2197-2400.
Informações pelo telefone (11) 2197-2458 com Bete e  (11) 98721-3102 com Cristina.
Atividades dias: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27 e 29 de janeiro
E-mail: integrativas@saudesbc.com.br
Aguardamos a todos para juntos, cuidar do nosso bem mais precioso, a Saúde!

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

SBC SAÚDE
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VOCÊ SABE A DIFERENÇA ENTRE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA?
No Informativo SBC do mês de Dezembro/2019 alertamos  sobre 
a  importância do uso adequado do plano de saúde, mantendo a 
 regularidade das consultas e exames de rotina, para evitar a ida 
desnecessária ao Pronto Socorro.
O Pronto Socorro atende a casos de emergência, que são as  situações 
em que há risco de morte ou possibilidade de lesões  irreparáveis 
ao  paciente caso o atendimento não ocorra rapidamente. Os  casos 
de  urgência são os acidentes pessoais (fraturas, por exemplo) e 
 complicações que ocorrem durante a gravidez (fonte: Lei nº 9.656/98 – Lei dos Planos de Saúde).
O uso em condição inadequada, ou seja, que não exija cuidados imediatos, afeta todo o sistema de  atendimento 
porque:
-  causa lotação e aumenta o tempo de espera pelo atendimento;
-  reduz a qualidade do serviço prestado ao paciente pelos médicos, enfermeiros e profissionais, em razão da 
demanda maior do que a realmente necessária;
- pode agravar a doença do paciente e/ou expô-lo a outras doenças, por estar em ambiente com muitas 
 pessoas, e que podem estar com infecções e doenças transmissíveis mais sérias;
-  reflete na sinistralidade do plano de saúde, podendo levar ao reajuste do preço em valor maior, em  decorrência 
da realização de procedimentos e exames que não teriam urgência para serem realizados, ou que já foram 
realizados recentemente pelo paciente.

  A SAÚDE DO PLANO TAMBÉM DEPENDE DE VOCÊ !
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Muita atenção para a atualização das ORIENTAÇÕES PARA ATENDIMENTO da SBC SAÚDE !
https://www.sbcsaude.com.br/orientacoes-para-atendimento/

• PARA ATENDIMENTO NA REDE CREDENCIADA, INCLUSIVE CONSULTAS MÉDICAS, É NECESSÁRIO 
SOLICITAR A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA CENTRAL DE GUIAS DA SBC SAÚDE (exceto nos atendimentos 
de urgência e emergência)
• Para solicitar a guia de autorização, entre em contato com a Central de Guias da SBC Saúde. O atendimento 
é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h45:
 - pessoalmente, na Rua Blumenau nº 354, Vila Leopoldina, São Paulo/SP
 - pelos telefones (11) 2197-2455 / (11) 2197-2456 / (11) 2197-2457 / (11) 2197-2451
 - pelo e-mail centraldeguias@saudesbc.com.br. Informe qual o procedimento que pretende realizar, 
qual o prestador escolhido, a data do agendamento e o nome do médico que irá realizar a consulta. Em caso 
de exame, tratamento ou internação, deverá ser encaminhada a solicitação médica
• A solicitação de exames, tratamentos ou internação deve estar devidamente assinada e carimbada pelo 
médico e tem validade de até 30 (trinta) dias da data de emissão
• AS GUIAS PARA EXAMES E TRATAMENTOS SERÃO AUTORIZADAS NO PRAZO DE 3 A 5 DIAS ÚTEIS 
DO RECEBIMENTO DO PEDIDO MÉDICO PELA CENTRAL DE GUIAS
• As guias de autorização também tem validade de 30 dias. Realize seu procedimento dentro desse prazo
• PARA SER ATENDIDO, O PACIENTE DEVERÁ APRESENTAR A GUIA AUTORIZADA PELA SBC SAÚDE, 
A CARTEIRINHA DO PLANO DE SAÚDE DENTRO DA VALIDADE E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO 
COM FOTO
• O PRESTADOR PODE NÃO ATENDER SOMENTE COM O CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO. LEVE SEMPRE 
A CARTEIRINHA DO PLANO DE SAÚDE PARA OBTER O ATENDIMENTO
• Fique atento à validade de sua carteirinha. As carteirinhas da SBC Saúde são emitidas com validade de 2 
anos e são enviadas pelo correio no mesmo endereço do boleto da mensalidade do plano de saúde.  Em caso 
de extravio, perda ou validade vencida, entre em contato com o setor de Cadastro, pelo telefone (11) 3837-
8731 ou pelo e-mail cadastro@saudesbc.com.br
• PARA ATENDIMENTO NO PRONTO-SOCORRO OU PRONTO ATENDIMENTO (URGÊNCIAS E/OU 
EMERGÊNCIAS), NÃO É NECESSÁRIO LEVAR A GUIA DE AUTORIZAÇÃO, PORÉM NÃO ESQUEÇA 
DA CARTEIRINHA E DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. Os hospitais estão orientados a realizar o 
 atendimento (consulta médica e procedimentos necessários) e posteriormente entrarão em contato com a 
Central de Guias da SBC Saúde para regularizar o atendimento, geralmente no dia útil seguinte
• Lembramos que os serviços credenciados, especialmente os que realizam 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
• Em caso de dúvida sobre a cobertura e realização dos procedimentos que necessite realizar, entre em 
 contato previamente com a 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”.

SBC SAÚDE – CANAIS DE ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO 
    1) ADMINISTRAÇÃO: (11) 2659-8730, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h45 / sbc@saudesbc.com.br
   2) CENTRAL DE GUIAS: (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 Leopoldina, São Paulo-
SP / hsbc_atendimento@saudesbc.com.br
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Proteja quem mais precisa de 
proteção... Seus filhos e netos!

A
N

S
 n

O
. 

41
20

5-
8

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

Comunicamos que 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-mail: larissa@maxmed.com.br

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

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


