
COVID-19
Desde março estamos convivendo com um novo vírus circulando em todo o mundo e particularmente na nossa 
cidade. O SARs Covid 19 costuma provocar sintomas pulmonares que podem ser mais graves e intensos em 
pacientes idosos e com comorbidades.
Desde final de outubro estamos vivenciando um aumento considerável de casos novamente. 
Podemos evitar uma contaminação em massa? De fato, algumas medidas são necessárias para evitar que o 
vírus circule em nosso meio de forma descontrolada.
Seguindo sugestões das Coordenações de Saúde, acreditamos que, neste momento, devemos priorizar o 
 atendimento presencial dos pacientes mais graves. As consultas de rotina, sempre que possível, devem ser 
realizadas a distância.
Desta forma, fazemos nossa parte! Diminuímos a circulação de pacientes e acompanhantes, garantindo 
 segurança a comunidade!

Dra. FERNANDA B. MAFFEI – CRM/SP 81929 – 
Médica infectologista do Hospital SBC

ATENDIMENTO NO HOSPITAL SBC
Diante do aumento do número de casos de COVID-19 nos últimos meses, e levando em consideração ao perfil dos 
pacientes, o Hospital SBC ampliou os atendimentos por telemedicina e flexibilizou os atendimentos  presenciais, 
para que os pacientes portadores de doenças crônicas possam continuar seus tratamentos e evitem possíveis 
complicações. 
O Pronto-Atendimento está disponível todos os dias, das 07h às 22h.
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HOSPITAL SBC
www.hospitalsbc.com.br

PREVENÇÃO É A PRINCIPAL MEDIDA PARA O COMBATE À COVID-19
Fonte: ANS - 30/11/2020

Os esforços para conter a expansão do novo coronavírus continuam, e a manutenção das  medidas 
preventivas é fundamental. Usar máscara de proteção, manter os cuidados básicos de higiene 
e evitar aglomerações, mesmo com a flexibilização do isolamento, são medidas  imprescindíveis 
 enquanto perdurar a pandemia. Por isso, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)  reforça 
junto à população as principais orientações para evitar a contaminação e lembra que o combate 
à Covid-19 é um compromisso com a saúde individual e coletiva.

Veja a matéria completa:
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19/coronavirus-todas-as-
noticias/6085-prevencao-e-a-principal-medida-para-o-combate-a-covid-19

Colaboradores da SBC apoiaram os movimentos
   OUTUBRO ROSA e NOVEMBRO AZUL 

ATENÇÃO PARA O PROTOCOLO PARA AUTORIZAÇÃO DE EXAMES DE COVID-19, DE  ACORDO 
COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELA ANS
https://www.sbcsaude.com.br/covid/



ASSOCIAÇÃO SBC
  www.associacaosbc.com.br

Mensagem de Natal 2020

Este ano, a celebração do Natal vivida no mundo será marcada pelas distâncias físicas e outras 
restrições necessárias para se proteger do coronavírus. 

A SBC, empenhada com todos os seus esforços neste momento de atenção máxima, lamenta junto 
a todos que perderam seus entes queridos, acompanha os sobreviventes e luta para manter a saúde 
de todos protegidos.

Toda a nossa gratidão aos que cuidam dos doentes com dedicação e grande coragem; a equipe 
médica, enfermagem, serviços complementares, recepção, limpeza, portaria. 

Chegamos ao final deste 2020; momento de reflexão num ano marcado pela dor, morte, perdas. 
Diante destas circunstâncias,  entrevemos o amanhecer que proclama o nascimento de Jesus e a 
renovação de nossa fé, o Natal.

Que nos ajude a encontrar conforto, a reencontrar a esperança, a  vencermos o medo e ver triunfar 
a vida e o amor.

A luta continua, os cuidados são primordiais, recomendamos a todos os nossos associados que 
sigam as recomendações de proteção nesta época de festas evitando aglomerações e preservando 
o bem mais precioso, a saúde.

Nós, do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC continuaremos com todas as 
atividades suspensas mantendo atendimento a distância.

Desejamos a todos um Natal de Fé, Renovação e Esperança.

Dr. Roberto Yukihiro Morimoto
Coordenador Geral

Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC

ESPAÇO SBC



COMUNICADO SOBRE EXPEDIENTE DE FINAL DE ANO

Nos dias 24 e 31/Dez o expediente no setor Administrativo do Hospital SBC e da SBC 
Saúde será das 08h00 às 12h00.

Nos dias 25/Dez e 01/Jan, não haverá expediente.

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.

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

Curta nossas páginas
Sra Julia Kashiwagi e 
Dr. Claudio Komatsu 

ありがとうございました

AGRADECIMENTOS
Pelas doações recebidas em Nov 2020

MENSAGEM DE FINAL DE ANO

Desejamos a todos os melhores votos de 
 final de ano, agradecendo pela  confiança 
 depositada em nós, em nossa palavra 
e por acreditarem em nossos serviços, 
 especialmente pela compreensão por todas 
as medidas adotadas em decorrência da 
pandemia do COVID-19.

Que a união, a fé e a esperança nos guiem 
no ano que se aproxima.

E muita SAÚDE e prosperidade em 2021.

Muito obrigado por fazerem parte da nossa 
história!

Sao os votos da SBC.

ERRATA - HOMENAGEM À SRA. MASAKO IIDA

A foto na homenagem prestada à sra. Masako Iida no informativo de Nov é de março/2019 e não 
março/2020

ASSOCIAÇÃO SBC
  www.associacaosbc.com.br



ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO – DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 08H ÀS 17H45
• CENTRAL DE GUIAS – AUTORIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES E TRATAMENTOS   

(11) 2197-2455 / (11) 2197-2456 / (11) 2197-2457/ centraldeguias@saudesbc.com.br
• CENTRAL DE GUIAS – AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÕES:      

(11) 2197-2451 / sbcinternacao@saudesbc.com.br
•	 ADMINISTRAÇÃO – INFORMAÇÕES GERAIS (11) 2659-8730 / sbc@saudesbc.com.br
• Informe qual o procedimento que pretende realizar, qual o prestador escolhido, a data do 

agendamento e o nome do médico/profissional que irá realizar a consulta. Em caso de exame, 
tratamento ou internação, deverá ser encaminhada a solicitação médica.

•	 A solicitação de exames, tratamentos ou internação deve estar devidamente assinada e 
carimbada pelo médico e tem validade de até 30 dias da data de emissão.

•	 AS GUIAS DE AUTORIZAÇÃO PARA EXAMES E TRATAMENTOS SERÃO  AUTORIZADAS 
NO PRAZO DE 3 A 5 DIAS ÚTEIS DO RECEBIMENTO DO PEDIDO MÉDICO PELA  CENTRAL 
DE GUIAS.

• A VALIDADE DAS GUIAS DE AUTORIZAÇÃO É DE 30 DIAS. Realize seu procedimento 
 dentro desse prazo.

•	 PARA SER ATENDIDO, O PACIENTE DEVERÁ APRESENTAR A GUIA AUTORIZADA 
PELA SBC SAÚDE, A CARTEIRINHA DA SBC SAÚDE DENTRO DA VALIDADE (OU A 
DECLARAÇÃO EMITIDA PELA SBC SAÚDE) E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COM 
FOTO.

• Fique atento à validade de sua carteirinha da SBC Saúde, que são emitidas com validade de 
2 anos e são enviadas pelo correio no mesmo endereço do boleto da mensalidade do plano 
de saúde. Em caso de extravio, perda ou validade vencida, entre em contato com o setor de 
Cadastro, pelo telefone (11) 3837-8731 ou pelo e-mail: cadastro@saudesbc.com.br

• PARA ATENDIMENTO NO PRONTO-SOCORRO OU PRONTO ATENDIMENTO  (URGÊNCIAS 
E/OU EMERGÊNCIAS), NÃO É NECESSÁRIO LEVAR A GUIA DE AUTORIZAÇÃO, PORÉM 
NÃO ESQUEÇA DA CARTEIRINHA DA SBC SAÚDE E DO DOCUMENTO DE  IDENTIFICAÇÃO. 
Os hospitais estão orientados a realizar o atendimento (consulta médica e procedimentos 
necessários) e posteriormente entrarão em contato com a Central de Guias da SBC SAÚDE 
para regularizar o atendimento, geralmente no dia útil seguinte.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
PARA O SEU ATENDIMENTO

PARA ATENDIMENTO NA REDE 
 CREDENCIADA DE  PRESTADORES, 
 INCLUSIVE PARA CONSULTAS 
 MÉDICAS, É NECESSÁRIO  SOLICITAR 
A AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA  CENTRAL 
DE GUIAS DA SBC SAÚDE (exceto nos 
atendimentos de urgência e emergência)

https://www.sbcsaude.com.br/orientacoes-para-atendimento/

SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br



ATUALIZAÇÃO SOBRE A REDE CREDENCIADA  
HOSPITAL YES 
Av. Carolina de Abreu Paulino nº 174  - Vila São Francisco – Itapevi - SP
TEL. (11) 4142-3338
E-mail: contato@hospitalyes.com.br
Serviços contratados:

• Pronto socorro 24 hs –  adulto, infantil, ortopédico, ginecológico 
• Ambulatório de especialidades em clínica médica, pediatria, otorrinolaringologia, urologia, ortopedia 

entre outras várias especialidades disponíveis
• Serviços de diagnóstico: raio x, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, mamografia, 

endoscopia, fisioterapia, cintilografia 
Importante:

• Para os atendimentos eletivos e ambulatoriais, após o agendamento (consultas ou exames) o pa-
ciente deve se dirigir ao local com guia de autorização emitida pela SBC, carteirinha do convênio e 
documento de identificação.

• Para atendimentos em Pronto Socorro está dispensado a guia de autorização

ATENÇÃO: 
Lembramos que os serviços credenciados, especialmente os que realizam exames laboratoriais,  atendem diversos 
planos de saúde e a atualização dos serviços é frequente. Portanto, caso tenha dúvida se o  prestador atende ao seu 
plano de saúde, entre em contato com a Central de Guias da SBC Saúde.  
Todos os procedimentos, exceto atendimento no Pronto-Socorro ou Pronto Atendimento, necessitam de agendamento 
e autorização prévia. 
Saiba mais em https://www.sbcsaude.com.br/orientacoes-para-atendimento/
Os planos de  saúde possuem também diferentes tipos de cobertura de acordo com a data de contratação, e também 
possuem áreas de atendimento diferentes. Verifique sempre a relação de prestadores que atendem o seu plano de 
saúde: http://www.saudesbc.ddns.com.br/PlanodeSaude/pls_paginaGuiaMedico.jsp

• Lembramos que os serviços credenciados, especialmente os que realizam 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.

• Em caso de dúvida sobre a cobertura e realização dos procedimentos que necessite realizar, 
entre em contato previamente com a 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”.
HOSPITAL SBC – 
Rua Blumenau nº 320, Vila Leopoldina, São Paulo-SP – www.hospitalsbc.com.br
(11) 2197-2400 / hsbc_atendimento@saudesbc.com.br
1. CONSULTAS, EXAMES E INTERNAÇÕES CLÍNICAS E CIRÚRGICA
2. PRONTO ATENDIMENTO CLÍNICO A PACIENTES ADULTOS, TODOS OS DIAS, DAS 07H 

ÀS 22H
3. ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA SOBRE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 

APÓS ÀS 17H45 E AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADOS

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 
relacionamento.vendas@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 
tel: (11) 97970-6333 e pelo e-mail: relacionamento.vendas@maxmed.com.br


