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www.hospitalsbc.com.br

Estamos vivendo atualmente a circulação do novo 
 coronavírus (Covid19), que teve início na China, com  casos 
em vários países do mundo, inclusive em São Paulo. Até 
agora, sabemos que a letalidade é de cerca de 2%, e 
 costuma ser mais grave em idosos.
A transmissão pode ocorrer através de gotículas ou mesmo 
contato com secreções.
Para evitarmos a transmissão entre pessoas, devemos nos 
apropriar de hábitos de higiene mais rigorosos, como:
   - lavar as mãos com sabão, com frequência!
   - em casos de não poder lavar, usar álcool gel 70%.
   - ao espirrar e ou tossir, usar lenços descartáveis.
   - caso tenha estado em países com casos frequentes nos 
últimos 14 dias, e apresentar febre e/ou sintomas como tosse, falta de ar, procurar um serviço de saúde!

Dra. Fernanda Maffei
Infectologista - Hospital SBC

BUSQUE ORIENTAÇÃO EM SITES CONFIÁVEIS. ABAIXO DIVULGAMOS O SITE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, 
SOBRE O QUE É O CORONAVÍRUS, COMO TRATAR, COMO PREVENIR E AS ÚLTIMAS  NOTÍCIAS, BEM 
COMO OS APLICATIVOS PARA CELULAR QUE FORAM DISPONIBILIZADOS PARA TODA A  POPULAÇÃO:

https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus 

Ministério da Saúde disponibiliza ferramentas de comunicação sobre o Coronavírus
Publicado em: 03/03/2020

A fim de facilitar o acesso a informações sobre o Coronavírus Covid-19 e combater a propagação de notícias falsas, o 
Ministério da Saúde desenvolveu aplicativos com dicas de prevenção, descrição de sintomas, formas de transmissão, 
mapa de unidades de saúde e até uma lista de notícias falsas que foram disseminadas sobre o assunto.  
Os aplicativos estão disponíveis para usuários dos sistemas operacionais iOS e Android: 
     iOS: https://apps.apple.com/br/app/coronav%C3%ADrus-sus/id1408008382 
     Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.datasus.guardioes&hl=pt_BR 
Também com o objetivo de alertar e esclarecer a população sobre as Fake News que começaram a ser  disseminadas 
sobre o tema, foi disponibilizado um número de WhatsApp para envio de mensagens da  população para apuração 
pelas áreas técnicas do Ministério da Saúde e respondidas oficialmente se são  verdade ou mentira. 
Qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente mensagens com imagens ou textos que tenha recebido nas redes 
sociais para confirmar se a informação procede, antes de continuar compartilhando. 
O número é (61) 99289-4640.            Fonte: Ministério da Saúde

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/5383-ministerio-da-saude-disponibiliza-aplicativos- sobre-o-coronavirus

Coronavírus e a transmissão

Esta é uma publicação da Associação de Assistência Mútua à Saúde SBC 
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ORIENTAÇÕES AOS PACIENTES - PRONTO-ATENDIMENTO DO HOSPITAL SBC

Informamos que a TROCA ou RENOVAÇÃO 
de receita médica de exames, tratamentos e 
 ESPECIALMENTE de medicamentos de uso 
 contínuo, são atos exclusivos do médico do 
 paciente. 
Fique atento à validade de sua receita  médica, 
e caso verifique que não será possível o 
 atendimento pelo seu médico em tempo hábil 
para a  continuidade do tratamento, agende o 
 atendimento com o Médico Clínico Geral. 
Lembramos também que para a prática de 
qualquer atividade física, é importante a avaliação de seu médico, que poderá orientá-lo a se 
 consultar com o médico cardiologista ou outros profissionais, se necessário. 
Tais serviços não podem ser realizados sem o atendimento presencial, nem tampouco pelos  médicos 
plantonistas do Pronto Atendimento, conforme recomendação do Conselho Regional de Medicina. 
AGRADECEMOS PELA ATENÇÃO E CONFIANÇA, E CONTAMOS COM A SUA COMPREENSÃO.
     Dr. Claudio Komatsu -   Diretor Técnico – HOSPITAL SBC -   CRM/SP 94.282

Unidade de Terapia Intensiva
Atualmente a Unidade de Terapia Intensiva tem capacidade 
de  atendimento para pacientes clínicos e cirúrgicos , incluindo 
 isolamento.
Em janeiro e fevereiro foi realizada a reforma da UTI, reforçando 
o compromisso da Direção e Manutenção em prol da revitalização 
da edificação, com nova pintura de paredes e teto, substituição de 
todas as luminárias por modelos de led blindado, novos chuveiros 
e tomadas, substituição de torneira, revisão e pintura das portas.
Em relação aos equipamentos médicos, Ventiladores  Pulmonares 
foram substituídos por modelos Vela da marca Carefusion 
 americana, trazendo maior segurança aos pacientes. 
Em breve será feita a mudança do piso e reforma do hall de  entrada.
Hoje contamos  com o Serviço de Diálise  através da Medserv 
 Assistência Médica e Nefrológica Ltda ,onde existe a parceria com 
a Fresenius Medical Care que proporciona um serviço integral com 
alto padrão de tecnologia para as sessões de diálise. 
Os leitos do  setor estão equipados com camas elétricas para 
 oferecer maior conforto aos pacientes . 
O setor conta com uma equipe multiprofissional, onde tem como 
foco oferecer uma assistência com qualidade e humanizada. 

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

Das 07h00 às 22h00

HOSPITAL SBC
www.hospitalsbc.com.br
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KARAOKÊ 
BENEFICENTE 
EM PROL DA SBC

Data:  15 de Março de 2020 ( a partir das 07h30)
Local: Shizuoka Kenjinkai do Brasil
           Rua Vergueiro, 193 - Liberdade

Feirinha ADESC
11 Março         

ADESC  | Mario Morioka  |
Associação dos Produtores de 
Hortifrutigranjeiros de Piedade

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 

Fev / Mar 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: 9, 11, 16, 18, 23, 25 e 30 de março 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: 08/Abril
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Prezados srs. Associados Efetivos,
A Assembleia Geral Ordinária de prestação de contas do ano de 2019 
ocorrerá no dia 25/03/2020, às 13h30 em primeira convocação e às 14h 
em segunda e última convocação. 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 !



SBC SAÚDE
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NOTÍCIAS SOBRE A REDE CREDENCIADA  

ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO
CENTRO DE ORTOPEDIA, FRATURAS E FISIOTERAPIA IPIRANGA – COFFI
Rua Barão de Jaceguai nº 1657 – Centro - Mogi das Cruzes/SP
Tel. (11) 4727-7723  -  (11) 4724-8367
Horário de atendimento: segunda à sexta-feira, das 07h às 19h
Serviços: Consultas médicas em ortopedia, procedimentos ortopédicos e fisioterapia

UDDO DIAGNÓSTISCOS MÉDICOS
Rua Itapeva, nº 366, térreo e 7o. andar - cj.71/72  -  Bela Vista  -  São Paulo/SP
Tel. (11) 3254-6800
Atendimento: segunda à sexta-feira, das 07h às 18h 
Serviços : Densitometria Óssea, Ultrassonografia, Mamografia Digital, Mamotomia, Biópsia Aspirativa, 
Mamografia Estereotáxica, Core Biópsia, Medicina Nuclear

HOSPITAL PORTINARI 
Por motivo de reformas no Hospital Portinari, o atendimento de PRONTO SOCORRO INFANTIL E  PRONTO 
SOCORRO ORTOPÉDICO 24 HORAS passou a ser realizado no Complexo Saúde Anhanguera, na Av. 
 Cândido Portinari, 616, Vila Jaguara - São Paulo / SP 
Os demais serviços, como as consultas de rotina em pediatria, Pronto Socorro Adulto e Obstétrico, 
 Ambulatório de Especialidades, Internações Clínicas, Cirúrgicad e Maternidade continuam a ser realizados 
no Hospital Portinari, à Av. Cândido Portinari, 455, Vila Jaguara - São Paulo / SP - Telefone:  (11) 3465-0700

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”.

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 Leopoldina, São Paulo-SP
hsbc_atendimento@saudesbc.com.br



SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br

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. 

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* 

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 para evitar problemas no atendimento.
Por isso é importante verificar sempre se o boleto que está em suas 
mãos é de fato o boleto emitido pela SBC Saúde.
Para saber como evitar um boleto falso, confira as dicas:
Verifique o código de barras
Em um boleto verdadeiro, os números do código de barras que 
aparece na região superior e inferior são exatamente iguais. Os três 
primeiros números da sequência correspondem ao código do banco no qual emitiu o boleto. Esse é um primeiro 
indicador. 
No caso da SBC Saúde, deverá ser sempre 341 (banco Itaú). Os boletos emitidos pela Maxmed, para aqueles que 
possuem plano PME ou ADESÃO, deverá ser sempre 237 (Banco Bradesco) 
Você precisa ficar atento. Se ele não for o mesmo do banco informado no boleto, pode ser um golpe.
Atenção aos dados do boleto bancário
Erros de português são bem comuns de aparecer em boletos falsos. Sempre verifique se o boleto contém 
 informações como data de vencimento, CNPJ e nome do beneficiário. Se tiver alguma dúvida, confira se o CNPJ 
informado é o mesmo da empresa que você teve contato. 
Qualidade de impressão e acabamento do boleto
Desconfie de boletos que se pareçam com “cópias”. Os boletos devem ter boa qualidade de impressão e 
 acabamento.
Observe o valor
O valor do boleto aparece em dois lugares, no final do código de barras e no espaço “valor do documento”. Caso o 
valor não seja igual, desconfie que você está com boleto falso. Outro sinal de alerta, é constar um preço diferente 
em uma cobrança que costuma ter um valor fixo.
Analise os dados do beneficiário
Por fim, outra dica para você prestar atenção é observar que o CNPJ do emissor deve estar descrito no boleto 
bancário. Se o nome que aparecer no boleto for desconhecido por você, pesquise no site da empresa ou faça uma 
busca na internet para se certificar.
Em caso de dúvida, entre em contato com a SBC Saúde, pelo telefone (11) 2659-8730 / contribuicao@saudesbc.
com.br ou acesse a 2ª via do boleto no site da SBC Saúde https://www.sbcsaude.com.br/2via/
Fonte: https://www.serasaconsumidor.com.br/ensina/seu-cpf-protegido/5-dicas-para-se-proteger-de-um-boleto-falso/


