
HOSPITAL SBC
www.hospitalsbc.com.br

De repente, tudo mudou. Hábitos e rotinas tiveram que 
ser alterados no ambiente familiar. Isso gerou atritos com 
entesqueridos,filhosemcasapedindoatenção,familiares
idosos querendo sair de casa, além de  trabalhar em casa 
e/ou fazer trabalhos domésticos. A situação financeira
não está favorável, estamos ficando cada vez mais
 apreensivos e com medo do que virá no futuro. 
Para lidar com estas emoções e sentimentos do incerto,
seguem algumas dicas de como lidar melhor com tudo isso:
• Se você precisar ficar em casa, mantenha um estilo

de vida saudável (incluindo uma dieta adequada, sono, 
 exercício e contato social com os entes queridos em casa);
•Mantenhacontatocomfamiliareseamigospore-mail,telefonemaseusodasmídiassociaisplataformas;
•Nãousetabaco,álcoolououtrasdrogasparalidarcomsuasemoções;
•Eviteler,ouvirouvernotíciasemexcessoqueodeixeansiosoeprocureporfontesconfiáveisparaobter
informações;
•Toda criança tem sua própriamaneira de expressar emoções. Às vezes, envolver-se em uma atividade
criativa como brincar e desenhar, pode facilitar esse processo.Ajude as crianças a encontraremmaneiras
 positivas de expressar sentimentos perturbadores, como raiva, medo e tristeza;
•Osadultosmaisvelhos,especialmenteaquelescomdeclíniocognitivo/demência,podemficarmaisansiosos,
zangados,estressados,agitados,retraídos,excessivamentedesconfiados.Dêapoioemocionalecompartilhe
fatossimplessobreoqueestáacontecendo.Forneçainformaçõesclarassobrecomoreduziroriscodeinfecção
ouquedademodomaissimples.Repitaasinformaçõessemprequenecessário.
Énormalsentir-setriste,angustiado,preocupado,confuso,assustadooucomraivaduranteumacrise.Mantenha
acalmaetenteusarasexperiênciasehabilidadesquevocêusounopassadoemtemposdifíceisparagerenciar
suasemoçõesduranteesteperíodo.
Seoestressesetornarinsuportávelesesentirsobrecarregado,entreemcontatocomumapessoaapropriada
paragarantirquevocêrecebaosuporteadequado.Procureajuda!Oambulatóriodepsicologiaestádisponível
paraatendimentoINDIVIDUALon-line,informe-se.
Evocê?Comoestáfazendoparasobrevivernestemomento?Quemestiverinteressado,vamoscriarumespaço
deACOLHIMENTOon-lineondepodemoscompartilharestemomentojuntos.Serão3grupos:jovensadultos
(18a30anos),adultos(meiaidade)eacimade60anos.Inscreva-se!

GlauciaSawaguchi
Psicóloga–CRP:06/74788

Agendamentodeconsultapelotelefone(11)2197-2400
Fonte: 
OMS. Lidar com o estresse durante o surto de 2019-nCOV (folheto). OMS: Genebra, 2020 
Grupo de Referência IASC sobre Saúde Mental e Apoio Psicossocial em Emergências Humanitárias (17/03/20) 
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ESPAÇO SBC
Senhores(as) Associados(as),
ONúcleodePráticasIntegrativaseComplementares
daSBCestáacompanhandoapandemiadocorona
víruseseguindoasrecomendaçõesparapromover
asuspensãodesuasatividadesvisandoprotegera
saúdedenossosassociados.
As práticas estão suspensas por tempo
 indeterminado, no entanto a equipe de apoio 
interinoestáatotaldisposiçãoeemprocessode
acompanhamentoadistânciaparaquevocê,associadoquejáépraticanteemnossonúcleoetambém
vocêquedesejaconheceresebeneficiarpossacuidardesimesmoemsuaprópriacasa.
AspráticasdeLiangongeMeditaçãoforamintroduzidasnoNúcleodaSBCpelodrEmilioTelesiJunior
(CoordenadordaÁreaTécnicadePráticasIntegrativaseComplementaresdaSecretariaMunicipalde
Saúde),posteriormenteaspráticasdeAutomassagemePercussõespelaCoordenadoraTécnicadra
ReginaSaticoOmati.
As práticas complementares foram introduzidas pela equipe da Touch Fisioterapia, Equilíbrio e
MovimentoePilates,fisioterapeutasEliana,JulianaeLúcia.
ONúcleoSBCexistegraçasaoincentivoeparticipaçãoativademembrosdoCorpoClínicodoHospital
SBC,atravésdodr.JaymeNunesNeto(DiretorClínico),dra.MariaLuciaPedrosa(Endocrinologista),
dr.ClaudioKomatsu(DiretorTécnico).Avisãodesaúdeintegraldestasliderançaséumavançopara
umamedicinaquetratadoençasimmasigualmentefocadanasaúdepreventiva.
Recomendamoseincentivamosnossosassociadosainvestirempromoçãodesaúdeeautocuidadoem
suacasa,protegidosdaexposiçãoaovírusmasatuantesparamantersuasaúdecomoauto-cuidado.
RecomendamosnestaediçãoovídeodoMestreJaimeKuk.:https://yuotu.be/8RD90oHx7ME
Nosmeses seguintes, publicaremos aulas de Lian gonggravadas para aSecretariaMunicipal de
Saúde,acompanhe!
Quaisquer dúvidas, estamos tratando a distância através da intermediação de Cristina Eiko pelo
telefone/whatsapp(11)98721-3102.
NósdoNúcleodePráticasIntegrativaseComplementaresdaSBCconvidamosvocêarefletirepraticar
emsuacasamaissaúde!!!Mantenhaseucorposãoedispostosemdeixaraestagnaçãodoisolamento
prejudicar suas práticas regulares.

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



XXII Karaokê Beneficente em Prol do Hospital SBC
Foirealizadaa22a.ediçãodoKaraokêBeneficenteemproldoHospitalSBC,nodia15demarço.
EmvirtudedoiníciodacrisedoCoronavirus,muitosparticipantesnãopuderamcomparecer,mas
osquevieramabrilhantaramoconcursoeaotérminodecadacategoriaapremiaçãoerarealizada
para liberar todos para voltarem para casa.
Nossosagradecimentosaotrabalhodosorganizadores,daADESC,participantesedetodaaequipe
envolvida.Omontantearrecadadoserárevertidonamelhoriadainfra-estruturadoHospitalSBC.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
PrezadosSenhoresAssociadosEfetivos,
Em razão da pandemia causada pelo COVID 19, a
AssembleiaGeralOrdináriadeprestaçãodecontasdoano
de2019eaAssembleiaGeralExtraordináriaparaalteração
doEstatutoSocial,nãopuderamserrealizadasnoúltimo
dia25/03/2020,nosentidodeevitaraglomeraçõeseconter
atransmissãodovírus,atendendoàsrecomendaçõesdo
MinistériodaSaúdeeGovernodoEstadodeSãoPaulo
Informaremos aos senhores associados a nova data, 
através dos canais apropriados.

Agradecemospelacompreensão

ASSOCIAÇÃO SBC
  www.associacaosbc.com.br
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www.sbcsaude.com.br

“Nós,daADESC,nessemomentotãodelicadoqueestamos
passando, decidimos suspender as feiras por tempo 
 indeterminado.
Com tranquilidade e dedicação, e a colaboração de todos,
vamossuperaresseperíodo,commuitaféeorações.
Esperamosquesejapassageiro!
Agradecemos,decoração,suacompreensão!”

Recado Importante sobre a paralisação das Feiras da ADESC



SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br

Hospital SBC
No dia 18/03 o Hospital SBC decidiu priorizar
osatendimentosdeurgênciaatravésdoPronto-
Atendimento decorrentes da COVID-19, além
deoutrasurgênciaseemergências,comoforma
depreservarosleitosdeinternaçãoparacasos
graves.
Muitos outros hospitais adotaram a mesma
 medida, suspendendo total ou parcialmente o 
atendimentoambulatorial(casosnãourgentes)
atendendoàs recomendações governamentais
e das  autoridades sanitárias, como medida 
necessária para diminuir a circulação de
pacienteseconteratransmissãodovírus.
No caso daSBC, essamedida foi aindamais
 urgente para preservar nossos clientes e 
 pacientes, cuja maioria se enquadra na  categoria 
de maior risco de complicações em caso de
contágiopeloCOVID-19,especialmenteporque
sãomajoritariamenteidosos,nafaixaetáriade
70a80anos.
O Pronto Atendimento do Hospital SBC
funcionatodososdias,das07às22horas,com
suporte dos serviços de diagnóstico. Havendo
necessidade, os pacientes são internados
seguindo o  protocolo, controles e cuidados 
 exigidos pelas autoridades sanitárias.
Recomendamos aos pacientes que entrem em 
contato comaRecepçãodoHospitalSBC,no
telefone(11)2197-2400paraseinformarquanto
aos demais atendimentos.

SBC Saúde
Pedimos  a gentileza de direcionarem os  assuntos 
preferencialmente por e-mail e por telefone,
evitando o deslocamento até o escritório ou à
CentraldeGuias.
TELEFONECENTRAL:
(11)2659-8730/sbc@saudesbc.com.br
CADASTRO:
(11)3837-8730/cadastro@saudesbc.com.br
CONTRIBUIÇÃO:
(11)3837-8732/contribuicao@saudesbc.com.br
REEMBOLSO:
(11)3837-8739/reembolso@saudesbc.com.br
CENTRALDEGUIAS:
(temporariamente,funcionandodas08hàs12h
edas13hàs17h,desegundaasexta-feira):
(11)2197-2451/centraldeguias@saudesbc.com.br
Lembramos que muitos prestadores alteraram 
suas rotinas de atendimento. Solicitamos que
 entrem em contato com os prestadores para 
confirmaroagendamento.
Estamos constantemente atentos e tomando
todas as precauções necessárias, respeitando
as orientações das autoridades sanitárias e
 governamentais.

Prezadosbeneficiários,

Agradecemos a todos os nossos beneficiários e familiares pela compreensão e colaboração neste
momentoextraordinárioqueestamosenfrentando,emrazãodapandemiacausadapelovírusCOVID-19.

MAXMED - POSTO DE ATENDIMENTO / VENDA DE 
PLANOS DE SAÚDE / APOIO AOS CORRETORES

Atendimento sendo realizado VIRTUALMENTE, através do 
telefone: (11)  97970- 6333 e pelo e-mail: larissa@maxmed.com.br

Informamos que se tratam de medidas extraordinárias, e esperamos que em 
brevequeasituaçãosenormalize.



SBC SAÚDE
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NOTÍCIAS SOBRE A REDE CREDENCIADA  

NOVO PRESTADOR

CLINICA COMVIDA
-PraçaPadroeiradoBrasil,nº188
JardimAgú–Osasco/SP
Tel:(11)3685-5103
  PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS (ADULTO e INFANTIL)

-Rua:CônegoAfonso,nº152
JardimAgú–Osasco/SP
Tel.(11)3685-5100
  Atendimento de diversas especialidade em ambulatório ( horário agendado )

-PraçaPadroeiradoBrasil,nº170
JardimAgú–Osasco/SP
Tel.(11)3685-5100
  Exames laboratoriais e exames de Ultrassonografia.

Lembramosqueosprestadores,especialmentedeexameslaboratoriais,atendemadiversosplanosdesaúdeeaatualizaçãode
serviçoséconstante.Portanto,casotenhadúvidaseoprestadorouunidadedeatendimentoatendeaoseuplanodesaúde,entre
emcontatocomaCentraldeGuiasdaSBCSaúde.
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”.

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

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



SBC SAÚDE
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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. 

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
Quemtemplanodesaúdesabedaimportânciaemmanteremdiaos
pagamentos da mensalidade para evitar problemas no atendimento.
Porissoéimportanteverificarsempreseoboletoqueestáemsuas
mãosédefatooboletoemitidopelaSBCSaúde.
Parasabercomoevitarumboletofalso,confiraasdicas:
Verifique o código de barras
Em um boleto verdadeiro, os números do código de barras que
aparecenaregiãosuperioreinferiorsãoexatamenteiguais.Ostrês
primeirosnúmerosdasequênciacorrespondemaocódigodobanconoqualemitiuoboleto.Esseéumprimeiro
indicador. 
NocasodaSBCSaúde,deverásersempre341(bancoItaú).OsboletosemitidospelaMaxmed,paraaquelesque
possuemplanoPMEouADESÃO,deverásersempre237(BancoBradesco)
Vocêprecisaficaratento.Seelenãoforomesmodobancoinformadonoboleto,podeserumgolpe.
Atenção aos dados do boleto bancário
Erros de português são bem comuns de aparecer em boletos falsos. Sempre verifique se o boleto contém
informaçõescomodatadevencimento,CNPJenomedobeneficiário.Setiveralgumadúvida,confiraseoCNPJ
informadoéomesmodaempresaquevocêtevecontato.
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
Ovalordoboletoapareceemdoislugares,nofinaldocódigodebarrasenoespaço“valordodocumento”.Casoo
valornãosejaigual,desconfiequevocêestácomboletofalso.Outrosinaldealerta,éconstarumpreçodiferente
emumacobrançaquecostumaterumvalorfixo.
Analise os dados do beneficiário
Porfim,outradicaparavocêprestaratençãoéobservarqueoCNPJdoemissordeveestardescritonoboleto
bancário.Seonomequeaparecernoboletofordesconhecidoporvocê,pesquisenositedaempresaoufaçauma
buscanainternetparasecertificar.
Emcasodedúvida,entreemcontatocomaSBCSaúde,pelotelefone(11)2659-8730/contribuicao@saudesbc.
com.brouacessea2ªviadoboletonositedaSBCSaúdehttps://www.sbcsaude.com.br/2via/
Fonte: https://www.serasaconsumidor.com.br/ensina/seu-cpf-protegido/5-dicas-para-se-proteger-de-um-boleto-falso/


