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Setembro Amarelo – 
Mês de prevenção ao suicídio 
Desde março, tudo mudou! Veio a pandemia.... Um novo vírus e um 
 mundo totalmente diferente daquilo que estávamos acostumados. 
 Fomos obrigados a nos isolar socialmente, uso de máscara, novos 
 costumes, compras e aulas on-line, crianças agitadas, sem atividades 
de lazer fora de casa e sem ir ao hospital para consultas e exames de 
rotina. 
Neste ¨novo normal¨, percebemos que muitos estavam estressados, 
irritadiços,houverammuitosconflitos familiarespor terquedividiromesmo tetoodia inteiro,semvisitasde
filhosenetos,crisesdeansiedadeetristeza.Duranteesteperíodo,fomosobrigadosalidarcomnossospróprios
 medos e angústias, sem ter onde fugir, sentimento de desespero e solidão, medos do desconhecido que estava 
à solta por aí sem aviso. Também tivemos perdas de familiares, amigos sem ter a chance de nos despedir... uma 
tristeza no ar.
Com toda esta situação, ficamosmais suscetíveis a apresentar crises de ansiedade, sintomas de pânico e
depressão, além do agravamento de doenças psíquicas pré-existentes que nem sabíamos que tínhamos. A 
maioriadestessintomasforamobservadosnomundointeirosendocomprovadosemartigoscientíficosdaárea
da saúde, mas de alguma maneira, conseguimos nos adaptar, tentando nos reequilibrar a cada dia. Entretanto, 
notamos que algumas pessoas estão um pouco diferentes.
Nãoháumareceitadecomoidentificar,deimediato,seumapessoaestápassandoporumacriseeprecisade
ajuda,maspodemosprestaratençãoemcomportamentosoufalasestranhasdepreocupaçãocomaprópriamorte
ou falta de esperança, expressão de ideias ou intenções suicidas, pessimismo exacerbado e/ou  sentimento de 
culpa. Comentários como: “eu queria poder dormir e nunca mais acordar”; “é inútil tentar fazer algo para  mudar”; 
“quero sumir”; “não aguento mais”; “vou desaparecer”; “outros vão ser mais felizes sem mim”. São  comentários 
que parecem simples, mas que podem esconder intenções suicidas, assim como observar comportamentos 
diferentes do normal desta pessoa.  O reconhecimento dos fatores de risco é fundamental e pode ajudar o 
profissionaldesaúdeadeterminarclinicamenteoriscodesuicídio.
Como podemos ajudar? Aguarde por um momento apropriado, reservado, ouça e acolha sem julgamentos; 
acompanhe sempre esta pessoa para saber o que ela está sentindo ou fazendo, não a deixe sozinha; busque 
ajudaprofissionaldaáreadapsiquiatriaeincentiveestapessoaatambémprocurarajudaprofissionaldaárea
de psicologia.
Trata-se de um assunto que não é nada agradável e talvez, estamos tão ocupados com nossos problemas que, 
muitasvezes,nãoqueremosver.Temosquezelar,oquesignificaobservar,ouvir,cuidar,acolhere,nãoapenas
vigiar.Presteatençãonapessoapróximaavocê,elapodeestarpedindoasuaajuda!
E,lembre-se:Odiagnósticotardiopodeagravarossintomaseainadequaçãodotratamentocontribuemparaa
evolução dos transtornos mentais e risco de suicídio (BOTEGA, 2018).

Associação Brasileira de Psiquiatria - Suicídio, informando para prevenir - Brasília, 2014
BOTEGA, N. J. A tristeza transforma a depressão paralisa: um guia para pacientes e familiares – São Paulo: Benvirá,2018.
Ministério público do Maranhão Rede do bem – Campanha de automutilação e prevenção ao suicídio
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Atendimento ambulatorial
Para orientações sobre agendamento de consultas, exames e 
tratamentos, entre em contato com o Hospital SBC, pelo  telefone 
(11) 2197-2400. 
Visando a segurança dos pacientes e dos colaboradores 
 médicos e administrativos, a retomada dos atendimentos está 
sendo  gradativa, respeitando o distanciamento social, etiqueta 
respiratóriaeusodemáscaras,apóstriagemdospacientescom
maior prioridade, atendendo aos protocolos de segurança.

HOSPITAL SBC
www.hospitalsbc.com.br

Agradecimentos pela doação dos balcões do novo 
setor de enfermagem na UTI do Hospital SBC

Nosso Agradecimento à Marcenaria Taniguchi, que realizou toda a montagem da nova estrutura do 
Setor de Enfermagem da área de UTI do Hospital SBC. 

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

Das 07h00 às 22h00

www.facebook.com/saudesbc
www.facebook.com/hospsbc
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ASSOCIAÇÃO SBC
  www.associacaosbc.com.br

Prezados 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.
Nesta edição, falaremos sobre os 7  pilares 
do autocuidado, que tem como base a 
 prevenção.
O autocuidado é uma prática  estimulada 
pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS), que diz respeito a uma atitude ativa e responsável em relação à qualidade de vida. Não 
basta tratar as enfermidades. É preciso buscar a prevenção, adotando hábitos como boa nutrição 
eatividadesfísicas.Sevocênãotivertempoparasuasaúde,acabaráprecisandodetempopara
cuidar da doença.
Os pilares do autocuidado
1–Informe-sesobresaúde:Busquefontesconfiáveisparalereconversecomespecialistaspara
tomar boas decisões e desenvolver noções de cuidados com a saúde física e mental.
2 – Conheça a si mesmo: preste atenção ao seu bem estar, aos sinais do organismo. Caso perceba 
alterações, converse com seu médico.
3 – Pratique uma atividade física: Deixar o sedentarismo de lado é importante para cuidar do corpo 
e da mente, melhorar o funcionamento do organismo, fortalecimento geral.
4 – Tenha uma alimentação saudável: Comidas naturais e ricas em nutrientes são vitais para a 
 manutenção da saúde e proporcionam bem-estar.
5–Eviteriscosparaasaúde:Cigarros,bebidasalcoólicasemexcessoealimentosindustrializados
devem ser evitados.
6–Tenhabonshábitosdehigiene:Lavarasmãosfrequentemente,fazerahigienebucalapósas
refeições, trocar as escovas a cada dois meses, tomar banho, cortar e manter unhas limpas.
7 – Use produtos de saúde de forma responsável:  A Associação Brasileira da Indústria de 
 Medicamentos Isentos de Prescrição (ABIMIP) alerta - automedicação é diferente de autoprescrição, 
que é o uso incorreto de remédios tarjados sem que tenha havido uma indicação médica. Portanto 
use remédios conscientemente. Um médico deve sempre ser consultado.

FONTE: ABIMIP

Quaisquerdúvidas,estamos tratandoadistânciaatravésda intermediaçãodeCristinaEikopelo
telefone / whatsapp  (11) 98721-3102.
NósdoNúcleodePráticas IntegrativaseComplementaresdaSBCconvidamosvocêarefletire
praticar em sua casa mais saúde!!! 

Dr. Roberto Yukihiro Morimoto
Coordenador Geral

Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC

ESPAÇO SBC



ATUALIZAÇÃO – EXAMES DE COVID-19

Em razão da publicação da Resolução  Normativa 
nº 460/2020, da ANS, que decidiu pela  cobertura 
do teste sorológico deCOVID-19, atualizamos o
 protocolo interno da SBC SAÚDE para a  autorização 
dos exames aos pacientes  ambulatoriais.
Osexamesserãoautorizadosparabeneficiáriosde
todos os planos, sejam eles  pré-regulamentados 
(antigos) ou  regulamentados (novos), desde que o 
beneficiárioatendaaoscritériosabaixodescritose
semocumprimentodosprazosdecarência.
Lembrando que essa regra servirá somente para pacientes ambulatoriais que encaminham os  pedidos 
de exames para a Central de Guias, já que o Hospital SBC, assim como os demais hospitais da 
redecredenciada, possuemrotinasprópriasparacoletaeencaminhamentodeexamesparaseus
 pacientes.
FicaráacritériodaAuditoriaMédicadaSBCSAÚDEdefinirosexamesaseremautorizados,nocaso
dobeneficiárioapresentarpedidomédicoparaosdoisexames(PCResorológico).

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.

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

• 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
• Seamáscaraficarúmidaoumolhada,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 
águaesabão.Sóvolteausá-lacompletamente
seca.

COMO USAR A MÁSCARA CORRETAMENTE

• Onarizficardescoberto
• Cobrir apenas as narinas
• Oqueixoficarexposto
• Estiver larga, com vãos nas laterais
• Ficar abaixo do queixo, enroscada no pescoço
• Vocêtocarnasuperfíciedaproteçãofacial
• 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...

SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br



PROTOCOLO DA SBC SAÚDE PARA AUTORIZAÇÃO DOS EXAMES DE 
COVID-19 AOS PACIENTES AMBULATORIAIS

Informamos que os exames de COVID-19 pela SBC SAÚDE para pacientes ambulatoriais SOMENTE 
SERÃO AUTORIZADOS caso atendam os seguintes critérios:
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 
secreçãodasviasrespiratórias,comonarizegarganta):pacientequeseenquadrarnadefiniçãode
casosuspeitoouprováveldedoençapeloCoronavírus2019(COVID-19)definidopeloMinistérioda
Saúde, sendo recomendado realizar entre o 3º até o 10º dia do início dos sintomas;
E/OU
SARS-COV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19) – PESQUISA DE ANTICORPOS IgG OU  ANTICORPOS 
TOTAIS : 

a) PACIENTES COM SÍNDROME GRIPAL (SG) OU SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA 
GRAVE (SRAG) A PARTIR DO OITAVO DIA DO INÍCIO DOS SINTOMAS;
SíndromeGripal(SG):Indivíduocomquadrorespiratórioagudo,caracterizadoporpelomenos
dois dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor 
de  cabeça, tosse, coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Em crianças: além dos itens 
anterioresconsidera-setambémobstruçãonasal,naausênciadeoutrodiagnósticoespecífico.
Em idosos: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como sincope,
confusãomental,sonolênciaexcessiva,irritabilidadeeinapetência.
Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Indivíduo com SG que apresente: dispneia /
desconfortorespiratórioOUpressãopersistentenotóraxOUsaturaçãodeO2menorque95%em
ar ambiente OU coloração azulada dos lábios ou rosto. Em crianças: além dos itens anteriores, 
observarosbatimentosdeasadenariz,cianose,tiragemintercostal,desidrataçãoeinapetência.
b) CRIANÇAS OU ADOLESCENTES COM QUADRO SUSPEITO DE SÍNDROME 
 MULTISSISTÊMICA INFLAMATÓRIA PÓS-INFECÇÃO PELO SARS-COV2
Não deverá ser autorizado nos seguintes casos:
a) RT-PCR prévio positivo para SARS-CoV-2;
b)Pacientesquejátenhamrealizadootestesorológico,comresultadopositivo;
c)Pacientesquetenhamrealizadootestesorológico,comresultadonegativo,hámenosde1
semana, exceto nos casos das crianças ou adolescentes com quadro suspeito de Síndrome 
MultissistêmicaInflamatóriapós-infecçãopeloSARS-Cov2;
d)Pacientes cuja prescrição tem finalidade de rastreamento (screening), retorno ao trabalho,
pré-operatório,controledecuraoucontatopróximo/domiciliarcomcasoconfirmado;
e)Verificaçãodeimunidadepós-vacinal;

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 
beneficiáriorealizá-losemlaboratóriodesuapreferência.
Contamos com a sua compreensão e colaboração.

SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br



ATENÇÃO PARA OS BOLETOS BANCÁRIOS 
DOS PLANOS DA SBC SAÚDE 
O boleto bancário está sendo enviado pelo correio e pelo 
 e-mail.

Fiquem atentos à caixa de entrada de seus e-mails. Caso não 
receba,verifiquetambémnaspastasdespamelixoeletrônico.

PARA QUE O PAGAMENTO POSSA SER IDENTIFICADO 
COM RAPIDEZ E SEGURANÇA, PAGUE SEMPRE COM O 
BOLETO.
Caso não receba o boleto pelo correio e por algum problema não consiga acessar seu e-mail, 
retire a segunda via 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.

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

ESCLARECIMENTO SOBRE A SUSPENSÃO DOS REAJUSTES 
DOS PLANOS DE SAÚDE

CONFORME COMUNICADO Nº 85 DA ANS, DE 31/08/2020, PUBLICADO NO DIÁRIO  OFICIAL 
DA UNIÃO NO DIA 02/09/2020, OS REAJUSTES ANUAIS POR VARIAÇÃO DE CUSTO E OS 
 REAJUSTES POR MUDANÇAS DE FAIXA ETÁRIA DOS PLANOS DE SAÚDE ESTÃO  SUSPENSOS 
PELO PERÍODO DE SETEMBRO/2020 ATÉ DEZEMBRO/2020.

ESTAS MEDIDAS ATINGIRÃO PRINCIPALMENTE OS PLANOS DE SAÚDE CONTRATADOS A 
PARTIR DE 01/01/1999 E OS PLANOS ANTIGOS QUE FORAM ADAPTADOS À LEI Nº 9.656/98, 
DEPENDENDO DO TIPO DE CONTRATAÇÃO E DO NÚMERO DE VIDAS EM CADA PLANO.

COMO OS BOLETOS DO MÊS DE SETEMBRO/2020 JÁ FORAM PROCESSADOS E 
 MUITOS  DELES JÁ FORAM ENVIADOS, SOLICITAMOS QUE OS PAGAMENTOS SEJAM 
 REALIZADOS NORMALMENTE NO VALOR ESPECIFICADO NO BOLETO. COMUNICAREMOS 
 POSTERIORMENTE QUAIS SÃO OS  PLANOS QUE TERÃO EVENTUALMENTE O REAJUSTE 
SUSPENSO, E O  VALOR COBRADO EM SETEMBRO/2020 SERÁ DESCONTADO NA FATURA 
DO MÊS DE OUTUBRO/2020.
SAIBA MAIS EM:
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-da-operadora/avisos-para-
operadoras/5930-comunicado-sobre-reajustes-dos-planos-de-saude

SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br
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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* 

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


