
HOSPITAL SBC
www.hospitalsbc.com.br

O ano de 2020 foi marcado por muitas  mudanças 
 sociais, familiares e principalmente pessoais. 
Reflexões, autoconhecimento, mudanças na rotina
familiar e profissional, o convívio com familiares tem
ficadodesgastado,saudadesdeentesqueridosquese
foram ou estão isolados.
Temospercebidoquetodasas idadesforamafetadas
dealgumaformanestapandemia,tantoosmaisjovens
quanto os adultos de meia idade têm sofrido com
a dificuldade de lidar com os imediatismos da vida
contemporânea, incertezasdo futuro, crise financeira,
instabilidade familiar assimcomoosmais velhosque

sofremcomoisolamentosocialforçadoe/ouconvíviocomfamiliaresestressados.
Pordeterminadotempo,conseguimoslidarcomasemoções,angústiasefrustrações,masemlongoprazo,isto
setornainsuportávelejánãosabemosoquefazer.
Nacampanhadesaúdementallembradadurantetodoomêsdejaneiroéfundamentalprestarmosatençãoem
nossasaúdementaleaosestadosalteradosdenossosentesqueridosqueestejamsofrendocomisso.Podemos
citaralgunscomomaisfrequentesascrisesdeansiedade,depressão,medos,fobias,agravamentodedoenças
jáexistentes.
Procureummédicoouumprofissionaldesaúdedasuaconfiança,nãotenhamedodesevocêperceberque
estáficandosemcontroleouqueosoutrospensemquevocêestáficandolouco.Nãodeixeparadepois!Procure
ajudaoquantoantesevamosajudaradesmistificarestepreconceito!

GlauciaSawaguchi
Psicóloga–CRP:06/74788

Agendamentodeconsultapelotelefone:
(11)2197-2400

PACTO PELA SAÚDE MENTAL: TODO CUIDADO CONTA!

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

Das 07h00 às 22h00
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2021 - Ano do Boi de Metal

Oanimaldoanonovochinêsde2021éoBoideMetaleelecarregaaenergiadapaciência,da
determinaçãoedaprosperidade.Porém,osucessonãoseráentreguedebandeja.Pelocontrário,
vocêteráqueralarmuitoparaconquistarosseusobjetivos.
OBoideMetaltambémindicaanecessidadedeseadotarumaposturamaisobstinadaedecidida
parasuperarosobstáculosqueserão impostosnoseucaminho.Aliás,oanochinêsde2021
chegarácomumaboadosededificuldades,masnãosepreocupequetodassãosuperáveis.
Noentanto,nãopensequeasoluçãoseráinovadoraouarrojada,pois,oBoideMetalrepresenta
valoresconservadores.Sendoassim,paravocêcolheros frutosdoseu trabalho,serápreciso
procurarsoluçõestradicionais.
Confiraasprincipaiscaracterísticasdoanodoboiem2021:
-Relacionamento:serámuitopositivoparaasrelaçõesamorosas,quepoderãoserconsolidadas;
-Saúde:Oanoregidopeloboicostumaserdesaúdeevidaplena.Noentanto,podeserumano
emquevocê trabalhedemais,nãosepermitindo relaxar. Incorporeatividadesde lazernasua
rotinaparanãoentraremumestadodeestresse;
-Profissional:aenergiadoanoserádeprodutividade,principalmenteemtrabalhosquerealize
sozinho;
-Financeiro:Muitocuidadoantesdesejogardecabeçaemumnovoprojeto,pois,oanimaldo
anonovochinêsde2021exigecuidadoeplanejamentoparavocênãocairnasarmadilhasda
imprudência.

(Crédito: astrocentro.com.br)

ASSOCIAÇÃO SBC
  www.associacaosbc.com.br

• Sr. TARO KATO 
(nãoassociadoquecontribuiuparao
atendimento prestado aos Nikkeis)

ありがとうございました

www.facebook.com/saudesbc
www.facebook.com/hospsbc
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ESPAÇO SBC - 2021
Échegadoumnovoano,ecomeleaesperança
dediasmelhoresemquereineasaúde,apaze
a  harmonia.
Vivemos ainda sacudidos pela pandemia da
covid 19, lutando firmes emmeio a crise, com
fé e trabalho sem esmorecer. Aos médicos,
enfermeiras e enfermeiros, profissionais dos
setores de apoio fisioterapeutas, nutricionistas,
farmacêuticos,psicólogos,laboratórioeimagens,
colaboradores das áreas de recepção, limpeza e 
portaria, voluntários e administração, os nossos
agradecimentospela infatigável dedicação, sem
trégua.
Estecenárioexigeumgrandecomprometimento
eassimnosempenharemosemalerta,comdisposiçãoparavencermosestabatalha.
Quepossamostodosjuntosbatalharnamesmadireçãocomsolidariedade,trabalho,fraternidadee
acolhimentorecíproco.Diasmelhoresvirão,estaremosjuntos.
ONúcleodePráticasIntegrativaseComplementaresdaSBCdesejaatodosacimadetudo,muita
saúde!

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

SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br

CUIDADO COM INFORMAÇÕES FALSAS SOBRE A VACINA CONTRA O CORONAVÍRUS

A vacina contra o coronavírus ainda não foi disponibilizada
no Sistema Único de Saúde (SUS) e não chegou às clínicas
particularesoufarmácias,etambémnãoháprevisãodequeseja
oferecidapelosplanosdesaúde.
Recomendamos que todos fiquem alertas contra informações
falsassobredistribuiçãodevacinascontraocoronavírus.

Fiqueatentoedesconfiede:
•Anúncioseofertasqueprometemacessoantecipadoàvacinaemtrocadepagamento;
•E-mailsquegarantemlugaresprivilegiadosnafiladevacinação;
•Mensagensdepessoassepassandoporprofissionaisdasaúdeouligadasaogoverno;
• Ligações daqueles que afirmam pertencer a centros médicos e/ou laboratoriais pedindo informações
pessoaisouquadrosclínicosdepacientes.

Fonte:PROCONSPeSERASA
https://www.procon.sp.gov.br/procon-sp-alerta-para-anuncio-falso-de-vacina/
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ESCLARECIMENTO SOBRE OS REAJUSTES DOS PLANOS DE SAÚDE 

1) REAJUSTEDOSPLANOSINDIVIDUAIS–APARTIRDEJANEIRO/2021
PlanosBÁSICOeBÁSICO1:ovalordamensalidadedejaneiro/2021seráreajustadoem8,14%conforme
ofício de autorização da ANS – GEAR nº  368/2020/GEFAP/GGREP/DIPRO/ANS, de 27/04/2020. Este
reajustedeveriatersidoaplicadonomêsdeaniversáriodecadacontratonoanode2020(entreosmesesde
maio/2020atéabril/2021).Comooíndicedoreajustefoidivulgadosomentenofinaldenovembro/2020,aANS
autorizouacobrançaapartirdejaneiro/2021.Serãocobradastambémasparcelasretroativasdoreajusteque
nãofoiaplicadodesdeoaniversáriodecadacontrato,atéaquitaçãodessesaldo.

2) REAJUSTEDOSPLANOSCOLETIVOSADMINISTRADOSPELAMAXMED–JANEIRO/2021
PLANOS SAÚDE PME, SAÚDE PME PARTICIPATIVO, SAÚDE PME HOSPITALAR, SAÚDE ADESÃO,
SAÚDEADESÃOPARTICIPATIVO,SAÚDEADESÃOHOSPITALAR
Ovalordamensalidadeseráreajustadoem12%conformenegociação.Paraesclarecimentos,solicitamos
entraremcontatocomaMAXMED–AdministradoradeBenefícios,nostelefones(11)4118-4600/(19)3351-
0540/comercial@maxmed.com.br

3)RECOMPOSIÇÃODOSREAJUSTESQUEFORAMSUSPENSOSEM2020
Conformecomunicadonº87daANS,de26/11/2020,publicadonoDiárioOficialdaUniãonodia27/11/2020,
osvaloresdosreajustesqueforamsuspensosnosmesesdesetembro/2020atédezembro/2020voltarãoa
ser cobrados.
-PLANOSBÁSICO,BÁSICO1,SAÚDEADESÃO,SAÚDEADESÃOPARTICIPATIVO,SAÚDEADESÃO
HOSPITALAR,PADRÃO98,SUPERIORVÍNCULOADAPTADOeSUPERIOR98
A recomposição (cobrança retroativa) dos valores dos reajustes por variação de custo e por variação de
faixaetáriaserãocobradosem12(doze)parcelasiguaisesucessivasnoperíododefevereiro/2021atéja-
neiro/2022.Comoosboletosdejaneiro/2020jáestavamemprocessamento,acobrançaocorreráapartirde
fevereiro/2021.
-PLANOSBÁSICO2,SAÚDEPME,SAÚDEPMEPARTICIPATIVOESAÚDEPMEHOSPITALAR
Osvaloresdoreajusteporvariaçãodefaixavoltarãoasercobradosapartirdejaneiro/2021.
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•	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

ATUALIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA

MEDLIGHT CARE SERVIÇOS MÉDICOS
Av.dasNaçõesUnidasnº18.801–Conj.101
BrooklinPaulista–SãoPaulo/SP
Tel.(11)5523-7431
Serviços contratados:
•	Consultas na especialidade em Ginecologia e Obstetrícia
•	Colocação de DIU

Importante:
Para os atendimentos eletivos e ambulatoriais, após o 
 agendamento (consultas ou exames) o paciente deve se dirigir 
ao local com guia de autorização emitida pela SBC, carteirinha 
do	convênio	e	documento	de	identificação.
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 
arelaçãodeprestadoresqueatendemoseuplanodesaúde:
http://www.saudesbc.ddns.com.br/PlanodeSaude/pls_pagina-
GuiaMedico.jsp


