
Vivemos dias difíceis, incertos e angustiantes. Neste momento, gostaríamos de lembrar daqueles que permanecem na linha 
de frente nesta luta diária. 
Se não podemos abraçar vocês, médicos, enfermeiras, biomédicos, fisioterapeutas, psicólogos,  farmacêuticos,  auxiliares 
e técnicos de enfermagem e de laboratório, copeiras, pessoal da higiene hospitalar, da  manutenção, da  administração 
 hospitalar, nutricionistas, da recepção e tantos outros, recebam o calor do nosso  profundo  agradecimento.
Nosso sincero agradecimento aos profissionais da Saúde por todo seu empenho e dedicação, pela sua  coragem e 
 desprendimento, pela solidariedade e pela responsabilidade em servir.  
Reconhecemos, valorizamos e estimulamos o trabalho de cada um de vocês. Nosso muito obrigado!

HOSPITAL SBC
www.hospitalsbc.com.br

Hospital SBC chega ao 
seu 23o aniversário
Comemoramos neste mês de julho mais um  aniversário do Hospital SBC.
São 23 anos de dedicação para oferecer toda a  atenção e  cuidado que os 
 pacientes merecem.
Nos últimos dois anos tivemos várias melhorias e aquisição de  equipamentos 
e estamos sempre nos empenhando em  atualizar nossa  estrutura para 
 proporcionar o melhor  atendimento com mais qualidade e  tecnologia.
Nosso agradecimento a todos que tornam o Hospital SBC acolhedor e para 
muitos, a sua segunda casa.                                  
                                                                                   Parabéns Hospital SBC !!!
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HOSPITAL SBC
www.hospitalsbc.com.br

Agradecimentos pelas doações recebidas para a 
Segurança na luta contra a Covid-19

Nosso agradecimento a nossos parceiros que nos enviaram vários equipamentos de segurança nesta 
luta diária contra a Covid-19

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

Das 07h00 às 22h00

Retomada dos Serviços de Fisioterapia
O serviço de fisioterapia ambulatorial do Hospital SBC retornou os atendimentos 
no dia 06 de Julho de 2020. O serviço estava suspenso desde o dia 17 de Março 
por conta da Pandemia, quando foram adotadas medidas para reduzir o fluxo de 
pessoas, diminuindo assim, as chances de contágio do novo coronavirus.
O Hospital SBC juntamente com a Touch Fisioterapia realizaram as  adequações 
necessárias na sala de fisioterapia para que os atendimentos sejam realizados 
com total segurança, tomando medidas preventivas como uso de máscaras, 
 álcool 70% para os pacientes, agendamentos individuais, além de uso de EPIs 
(equipamento de proteção individual) para os fisioterapeutas.



Por que você deve usar máscara?
PORQUE ELA PROTEGE VOCÊ, SUA FAMíLIA, SEUS AMIGOS E TODA A SOCIEDADE.

USO OBRIGATÓRIO DE MÁSCARAS NA SBC

Em atendimento ao Decreto 
nº 64.959, de 04/05/2020 
e à Resolução SS-96, de 
29/06/2020, do  governo 
do Estado de São Paulo, é 
obrigatório o uso de  máscara 
para prevenção contra a 
COVID-19.

HOMENAGEM AO DR. KUNIO HASHIZUME
FALECIMENTO EM 30/06/2020
É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Dr. Kunio 
 Hashizume que além de ter atendido como Médico Clínico Geral do 
 Hospital SBC, foi também o Responsável Técnico da Operadora SBC 
Saúde de 2011 a 2016.
A Diretoria da SBC lamenta profundamente a perda deste excelente 
profissional e se solidariza com a família neste momento tão difícil.

• Lembre sempre de higienizar suas mãos com 
água e sabão, ou álcool em gel 70%, antes ou 
depois de colocar a máscara.

• Para colocar, ajustar ou retirar sua  máscara, 
sempre utilize as alças ou elástico.

• Cubra bem o nariz e o queixo. Ajuste para que 
não haja vão nas laterais.

• Não toque na máscara
• Não tire a máscara para falar, tossir ou respirar
• Se a máscara ficar úmida ou molhada, troque
• Antes de jogar a máscara descartável no lixo, 

coloque-a em um saco plástico
• Se usar máscara de pano, deixe-a de  molho 

por 30 minutos em água potável (500ml) e 
água sanitária (10ml). Depois disso,  lave-a com 
água e sabão. Só volte a usá-la  completamente 
seca.

COMO USAR A MÁSCARA CORRETAMENTE

• O nariz ficar descoberto
• Cobrir apenas as narinas
• O queixo ficar exposto
• Estiver larga, com vãos nas laterais
• Ficar abaixo do queixo, enroscada no pescoço
• Você tocar na superfície da proteção facial
• For deixada em cima de objetos ou descartada 

em qualquer lugar

Saiba mais em :
https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/tire-suas- 
duvidas-sobre-o-uso-obrigatorio-de-mascara-em-sp/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/mascaras/

A MÁSCARA NÃO GARANTE PROTEÇÃO SE...

HOSPITAL SBC
www.hospitalsbc.com.br



ASSOCIAÇÃO SBC
  www.associacaosbc.com.br

Prezado Associados,

O Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC segue com a suspensão de suas 
 atividades dentro do Hospital SBC por tempo indeterminado, visando proteger a saúde de nossos 
 associados.
Recomendamos e incentivamos no entanto, que os associados mais do que nunca invistam 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.
Seguimos com a programação em divulgar as vídeo-aulas Lian gong, gravadas para a Secretaria 
 Municipal de Saúde – vídeo do Mestre Jaime Kuk.
Nesta edição, exercícios para Pernas e Pés.
https://www.youtube.com/watch?v=S_ED9sQkhTA
Se você perdeu as 2 edições anteriores de maio (exercícios para Pescoço e Ombros), e a edição de 
junho (exercícios para as Costas e Região Lombar), seguem links.
https://www.youtube.com/watch?v=y-PiRseHvVk
https://www.youtube.com/watch?v=r3hfwvuL3XM

Quaisquer dúvidas, continuamos 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

ESPAÇO SBC



Prezados senhores associados,
Iniciamos o segundo semestre de 2020 desejando que todos estejam bem, cuidando de sua saúde.
Estamos atravessando um período excepcional, que demanda atenção e cuidados redobrados.
Agradecemos a toda a equipe da família SBC – associados, médicos, funcionários, colaboradores, 
representantes locais, colaboradores técnicos e administrativos, gestores médicos e dirigentes – que 
com diálogo e união atenderam a  todos os clientes e pacientes,  tomando medidas para preservar a 
saúde de todos com tranquilidade e segurança.
Agradecemos pela compreensão quando foi necessário suspender as atividades assistenciais e  adotar 
o revezamento da equipe administrativa, pois a diminuição da circulação de pacientes e  clientes foi vital 
para conter a transmissão do vírus causador da COVID-19, sempre em atendimento às  recomendações 
das autoridades sanitárias e governamentais.
Agradecemos aos beneficiários dos planos de saúde, que compreenderam a necessidade dos  reajustes 
aplicados em suas mensalidades. Sem o reajuste aplicado no mês de maio/2020, a SBC Saúde não 
poderia manter sua estrutura atual de atendimento que inclui o Hospital SBC e a rede de prestadores, 
por ser operadora de pequeno porte com 5.500 beneficiários majoritariamente idosos, onde os gastos 
assistenciais se mantém constantes.
Continuaremos a investir na melhoria de nossos serviços e esperamos em breve retomar as  atividades, 
inclusive com a realização da Assembleia Geral, e dos projetos em prol de nossos associados e de 
toda a comunidade Nikkei.
Até lá, cuidem-se todos!
Atenciosamente,

Oswaldo Massuo Akimoto
Diretor Presidente

ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÚTUA À SAÚDE SBC

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

Curta nossas páginas
Rubens Takeshi Shimizu e 

Vilma Shimizu
ありがとうございました

AGRADECIMENTOS
Pelas doações recebidas em Jul 2020

ASSOCIAÇÃO SBC
  www.associacaosbc.com.br



INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
SOBRE A AUTORIZAÇÃO DOS 
EXAMES DE COVID-19 PARA 
 PACIENTES AMBULATORIAIS
Esclarecemos que que os exames 
de COVID-19 serão autorizados para 
 todos os planos de saúde, sejam 
eles pré-regulamentados (antigos) 
ou  regulamentados (novos), sem o 
 cumprimento dos prazos de  carência, 
desde que o beneficiário atenda a 
 todos os critérios descritos abaixo. 
Essas regras valem para os exames 
realizados em caráter ambulatorial, 
ou seja, para os beneficiários que 
 encaminharem os pedidos médicos 
de exames para a Central de Guias da SBC Saúde, já que os hospitais da rede credenciada,  inclusive 
o Hospital SBC, já possuem rotinas próprias para coleta e encaminhamento de exames de seus 
 pacientes. Ficará a critério da Auditoria Médica definir os exames a serem autorizados.
1) PEDIDO MÉDICO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO;
2)   ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS DEFINIDOS PELA ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 
SUPLEMENTAR:
SARS-COV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19) - PESQUISA POR RT – PCR – coleta de amostra de 
secreção das vias respiratórias, como nariz e garganta):  cobertura obrigatória quando o paciente se 
enquadrar na definição de caso suspeito ou provável de doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-19) 
definido pelo Ministério da Saúde, sendo recomendado realizar entre o 3º até o 10º dia do início dos 
sintomas;
E/OU
SARS-COV-2 (CORONAVIRUS COVID-19), PESQUISA DE ANTICORPOS IGA,IGG OU IGM (CADA 
PAR)  - teste sorológico que usa coleta de sangue, soro ou plasma, vulgo “teste rápido”: cobertura 
obrigatória nos casos em que o paciente apresente ou tenha apresentado um dos quadros clínicos 
descritos a seguir: 
Síndrome Gripal: quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, acompanhada 
de tosse ou dor de garganta ou coriza ou dificuldade respiratória;
Síndrome Respiratória Aguda Grave: desconforto respiratório/dificuldade para respirar ou pressão 
 persistente no tórax ou saturação de oxigênio menor do que 95% em ar ambiente ou coloração  azulada 
dos lábios ou rosto. 
Como a produção de anticorpos no organismo só ocorre depois de um período mínimo após a  exposição 
ao vírus, esse tipo de teste é indicado a partir do oitavo dia de início dos sintomas.
3)    ANÁLISE DA AUDITORIA MÉDICA DA SBC SAÚDE;
4)    AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PELA CENTRAL DE GUIAS DA SBC SAÚDE
Os pedidos de exames que não se enquadrem nos critérios acima não serão autorizados, podendo o 
beneficiário realizá-los em laboratório de sua preferência.
Contamos com a sua compreensão e colaboração.

Atenciosamente,
A ADMINISTRAÇÃO

Para imprimir este Informativo acesse a página da Associação SBC: www.associacaosbc.com.br, clique na aba 
  “  informativos” e selecione o arquivo com o nome do informativo no canto inferior esquerdo de cada edição.

SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br



SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br

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.
•	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* 

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

ATENÇÃO PARA OS BOLETOS BANCÁRIOS 
DOS PLANOS DA SBC SAÚDE 
Recebemos relatos de beneficiários informando que em algumas 
 localidades os serviços dos correios estão prejudicados após o início 
da pandemia causada pela COVID-19.
Lembramos que é possível retirar a segunda via do boleto bancário 
do plano da SBC Saúde com antecedência de 15 dias do seu 
 vencimento.
Caso os correios não entreguem o boleto bancário, siga as  orientações 
abaixo para retirá-lo no site da SBC Saúde.
1. Acesse: http://www.sbcsaude.com.br/2via/, informe o CPF do 

 titular do plano e clique em consultar.
2. Clique em cima do valor ou do vencimento do boleto no qual 

 deseja pagar.
3. Clique em
4. No canto esquerdo inferior de seu computador aparecerá um 

 arquivo em .pdf, este é o boleto para pagamento.
A PARTIR DO MÊS DE JULHO/2020, ALÉM DO ENVIO PELOS 
 CORREIOS, OS BOLETOS SERÃO ENCAMINHADOS TAMBÉM 
PARA O E-MAIL CADASTRADO DO BENEFICIÁRIO.
Esclarecemos que os boletos dos planos de saúde administrados pela 
MAXMED (Saúde PME e Saúde Adesão) não são enviados pela SBC 
Saúde. Em caso de não recebimento, favor ligar para (11) 4118-4600 /   
financeiro@maxmed.com.br


