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O desenhista japonês Seimu Yoshizaki colocou as ilustrações em seu twitter ao estar preocupado com o 
número de pessoas que estão ficando em casa e podem se esquecer de pequenos hábitos que podem tornar 
a rotina mais saudável. Segundo o autor, ele deve ser distribuído para todo mundo para assim tentar evitar 
maiores danos com o  coronavírus e a consequente quarentena.                        (fonte: coisasdojapao.com.br)

Um mangá para quarentena: 
dicas de como manter-se saudável

    Uma das ilustrações aponta para a 
necessidade de se abrir  todos os dias 
as janelas da casa. Isso faz com que se 
evite a umidade e que também haja uma 
troca de ar.
Para contribuir com um ambiente 
 saudável, como nos mostra o mangá,  
nada melhor que, pelo menos, abrir um 
pouco as  janelas ao começar a  trabalhar.
Assim, você consegue garantir que os 
ácaros sairão e de que o ar fresco está 
entrando pelas janelas, levando  embora 
até  mesmo outros vírus que possam 
 existir dentro de casa.

      Muitos japoneses possuem o  costume 
de passar em lojas de conveniência e 
 levar alguma bebida para o trabalho. 
 Entretanto, agora como muitos estão em 
casa, acabam  esquecendo de se  hidratar, 
já que não compraram nada.
O mesmo tende a acontecer com  muitos 
outros trabalhadores. Por estarem em 
casa, tendem a nem mesmo ver como 
a hora passa rápido e esquecem de 
tomar um copo d’água, trazendo mais 
 malefícios ainda para a saúde.
Por isso, siga essa dica do mangá para 
quarentena e nunca se esqueça de 
 hidratar-se e ir ao banheiro quando sentir 
vontade.

Esta é uma publicação da Associação de Assistência Mútua à Saúde SBC 
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     Se as pessoas não precisam mais se 
 deslocar até o t rabalho, t ambém tendem 
a não sair de casa e, por conta disso, não 
tomam mais sol.
Esta é outra preocupação do mangá.
Durante o dia, faça pequenas pausas 
e tome um sol, mesmo que seja de sua 
janela. Isso irá melhorar os seus índices 
de vitamina D que são fundamentais para 
que fique com a  imunidade alta.

     Você não precisa fazer exercícios 
iguais a da academia, mas um simples 
 alongamento já pode fazer a diferença em 
seu dia.
Afinal de contas, para alongar-se não é 
necessário muito  espaço. Caminhe pela 
sua própria casa também. Mesmo que 
ela seja pequena, mas esse mínimo de 
 exercício fará com que sua saúde não 
 acabe sendo mais lesada com esse  período 
em que  temos de  ficar em casa.
E descanse bem todos os dias. Isso fará 
com que sempre  consiga ser produtivo no 
seu  trabalho e esteja saudável.
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ESPAÇO SBC
O Núcleo de Práticas Integrativas 
e  Complementares da SBC está 
 acompanhando a pandemia do 
corona vírus e segue com a sus-
pensão de suas atividades visan-
do proteger a saúde de nossos as-
sociados.
As práticas estão suspensas por 
tempo indeterminado, no entanto 
a equipe de apoio interino está à 
total disposição e em processo de 
acompanhamento a  distância para 
que você, associado que já é praticante em nosso núcleo e  também você que deseja conhecer e se 
beneficiar possa cuidar de si mesmo em sua própria casa.
Recomendamos e incentivamos nossos associados a investir em promoção de saúde e auto cuidado 
em sua casa, protegidos da exposição ao vírus mas atuantes para manter sua saúde com o auto-
cuidado.
Iniciaremos a partir desta edição a divulgação de vídeo-aulas Lian gong, gravadas para a Secretaria 
Municipal de Saúde – vídeo do Mestre Jaime Kuk.
https://www.youtube.com/watch?v=y-PiRseHvVk
Quaisquer dúvidas, estamos tratando a distância através da intermediação de Cristina Eiko pelo 
 telefone / whatsapp  (11) 98721-3102.

Nós do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC convidamos você a refletir e  praticar 
em sua casa mais saúde!!! Mantenha seu corpo são e disposto sem deixar a estagnação do isolamento 
prejudicar suas práticas regulares.

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

Feirinhas da 
 ADESC  suspensas 
 temporariamente em 
 virtude da pandemia 
do Coronavírus.
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Hospital SBC
No dia 18/03 o Hospital SBC decidiu priorizar 
os  atendimentos de urgência através do Pronto-
Atendimento decorrentes da COVID-19, além 
de outras urgências e emergências, como forma 
de preservar os leitos de internação para casos 
graves.
Muitos outros hospitais adotaram a mesma 
 medida, suspendendo total ou parcialmente o 
 atendimento ambulatorial (casos não urgentes) 
 atendendo às recomendações  governamentais 
e das  autoridades sanitárias, como medida 
necessária para diminuir a circulação de 
 pacientes e conter a transmissão do vírus.
No caso da SBC, essa medida foi ainda mais 
 urgente para preservar nossos clientes e 
 pacientes, cuja maioria se enquadra na  categoria 
de maior risco de complicações em caso de 
 contágio pelo COVID-19, especialmente porque 
são  majoritariamente idosos, na faixa etária de 
70 a 80 anos.
O Pronto Atendimento do Hospital SBC 
 funciona todos os dias, das 07 às 22 horas, 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 com a Recepção do Hospital SBC, no 
 telefone (11) 2197-2400 para se informar quanto 
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 
 Central de Guias.
TELEFONE CENTRAL: 
(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
CENTRAL DE GUIAS: 
(temporariamente, funcionando das 08h às 12h 
e das 13h às 17h, de segunda a sexta-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 
 confirmar o agendamento. 
Estamos constantemente atentos e tomando 
 todas as precauções necessárias,  respeitando 
as orientações das autoridades sanitárias e 
 governamentais.

Prezados beneficiários,

Agradecemos a todos os nossos beneficiários e  familiares pela compreensão e colaboração neste 
 momento extraordinário que estamos  enfrentando, em razão da pandemia causada pelo vírus  COVID-19.

Informamos que se tratam de medidas extraordinárias, onde seguimos as diretrizes da ANS e do 
Governo do Estado de São Paulo. Esperamos em breve retornarmos ao atendimento normal. 

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

Das 07h00 às 22h00
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8•	Planos de Saúde voltados a crianças a partir de 

2 anos  devidamente matriculados no Ensino 
 Infantil ao  Universitário.
•	Planos para PME, até 29 vidas

     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* 

REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO 
PLANOS COLETIVOS PADRÃO     
E SUPERIOR
Prezado beneficiário, 
No mês de maio/2020 o valor das  contribuições 
dos planos coletivos por adesão “Padrão” e 
 “Superior” será  reajustado em 7,35%, após 
 negociação entre a SBC Saúde e a Associação 
de Assistência Mútua à Saúde SBC.
Em atendimento às normas da ANS – Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – o aviso aos 
 beneficiários sobre o reajuste foi inserido nos boletos de cobrança do mês de maio/2020 e também 
será devidamente comunicado à ANS.
Esclarecemos que o reajuste aplicado visa manter minimamente o equilíbrio  econômico-financeiro 
dos planos coletivos, a garantia de atendimento aos beneficiários através do pagamento aos 
 prestadores de serviços assistenciais e a formação mínima das reservas técnicas obrigatórias. Por 
refletir a variação dos custos assistenciais, o índice de reajuste é muitas vezes, superior à média 
inflacionária. 
Agradecemos pela compreensão, colaboração e apoio de todos.

Planos  a partir de :

 R$ 67,05** 

** Valor referente ao SAÚDE PME HOSPITALAR - 0 a 18 anos

Plano Adesão Estudantes Plano Saúde PME

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


