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Novembro Azul: mês de 
conscientização sobre a saúde do homem 
Novembro é o mês dedicado ao alerta para a importância da 
 conscientização a respeito de doenças masculinas, especialmente 
a prevenção do câncer de próstata, o mais frequente entre os 
 homens brasileiros depois do câncer de pele. A Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) aproveita o momento para reforçar aos 
beneficiários de planos de saúde os procedimentos que constam
no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde relacionados à 
 prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de próstata. 
ORolestabeleceacoberturamínimaobrigatóriaaquebeneficiários
de planos de saúde têm direito.  
Dois exames iniciais têm grande importância para o  diagnóstico 
dadoença:oexamedesangue,pormeiodoAntígeno Prostático
Específico(PSA),eoexamedetoqueretal,amboscobertospelos
planos de saúde. Esses dois exames, quando associados,  podem 
dar uma segurança de cerca de 90% ou mais, auxiliando no 
diagnósticoprecocedadoença.Confiranoquadroabaixoosdemais
 procedimentos cobertos. 
Em paralelo à garantia de cobertura, a ANS estimula as operadoras 
de planos de saúde a desenvolverem Programas de Promoção da 
Saúde e Prevenção de Riscos e Doenças (Promoprev).  Atualmente, 
há1.420programascadastradosnaANSparaasáreasdeatenção
Saúde do Adulto e Saúde do Idoso, que abrangem diversas  condições 
de saúde, incluindo o cuidado do câncer de próstata.  

Especificamenteparaaáreadeatençãosaúdedohomem,háatualmente28programascadastradosnaANS,
sendoque24delespossuemaçõesemedidasvoltadasparaalinhadecuidadodocâncerdepróstata.Outras
áreasque recebematençãoespecialsão:câncerdepênis,câncerde testículo,aandropausaeasdoenças
 sexualmente transmissíveis.  
Dados sobre o câncer de próstata 
Diariamente,42homensmorrememdecorrênciadocâncerdepróstataeaproximadamente3milhõesvivemcom
adoença.ConformedadosdoInstitutoNacionaldeCâncer(Inca),foramdiagnosticados68.220novoscasosde
câncerdepróstataecercade15milmortes/anoemdecorrênciadadoençanoBrasil,paracadaanodobiênio
2018/2019.
É o tipo de câncer mais frequente entre os homens brasileiros, depois do câncer de pele, ocorrendo geralmente 
emhomensmaisvelhos-cercade6emcada10casossãodiagnosticadosempacientescommaisde65anos.
Sintomas e fatores de risco 
Apróstataéumaglânduladosistemareprodutormasculino,quepesacercade20gramaseseassemelhaauma
castanha.Localiza-seabaixodabexigaesuafunçãoéproduzirearmazenarolíquidoprostáticoque,juntocom
o líquido seminal produzido pelas vesículas seminais e os espermatozoides produzidos nos testículos, forma o  
sêmen.  
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Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, cerca 
de95%dos tumores jáestãoemfaseavançada,dificultandoacura.Na faseavançada,ossintomassão:dor
óssea,doresaourinar,vontadedeurinarcomfrequênciaepresençadesanguenaurinae/ounosêmen.
Entre os fatores de risco estão histórico familiar de câncer de próstata (pai, irmão e tio); obesidade e raça: homens 
negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer. 
Prevenção e tratamento  
A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de  sintomas, 
homensapartirdos45anoscomfatoresderisco,ou50anossemestes fatores,devemiraourologistapara
 conversar sobre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar alterações da glândula, como  endurecimento 
e presença de nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA. 
Cercade20%dospacientescomcâncerdepróstatasãodiagnosticadossomentepelaalteraçãonotoqueretal.
Outros exames poderão ser solicitados se houver suspeita de câncer, como as biópsias, que retiram fragmentos 
dapróstataparaanálise,guiadaspeloultrassomtransretal.
Segundo o Inca, uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais, e com menos gordura, 
principalmenteasdeorigemanimal,ajudaadiminuiroriscodecâncer,comotambémdeoutrasdoençascrônicas
não-transmissíveis.Nessesentido,outroshábitossaudáveistambémsãorecomendados,comofazernomínimo
30minutosdiáriosdeatividade física,manteropesoadequadoàaltura, identificare trataradequadamentea
hipertensão,diabeteseproblemasdecolesterol,diminuiroconsumodeálcoolenãofumar.
E lembre-se: uma vez diagnosticado o câncer de próstata, a indicação da melhor forma de tratamento vai depender 
deváriosaspectos,comoestadodesaúdeatual,estadiamentodadoençaeexpectativadevida.Conversesempre
com seu urologista sobre o tema, tirando dúvidas e quebrando preconceitos. A detecção e o tratamento precoces 
podem salvar vidas.

UROLOGISTA NO HOSPITAL SBC 
Dr. Matheus S. Chaib – CRM: 108314

Consultas: (11) 2197-2400
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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.
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.
Nesta edição, trazemos informações sobre a Auto-massagem, uma das práticas oferecidas pelo 
Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC.

AUTO-MASSAGEM
Parte essencial da Medicina Tradicional Chinesa, a auto-massagem procura desbloquear a  circulação 
de energia assim como estimular os pontos situados ao longo dos trajetos dos canais energéticos 
(meridianos) que passam pelo corpo humano sem a utilização de agulhas (Acupuntura), sendo a 
origem de várias técnicas de massagem conhecidas atualmente. 
Assim, dispersa o excesso de energia concentrada e revigora onde está enfraquecido e assim 
normalizaosfluxosharmônicosdesangueeenergia.Reativaacirculaçãoeconsequentemente
contribui para o melhor desempenho dos órgãos.
Asaúdeemocional,mental e físicado indivíduoébeneficiadapoisestimulao sistemanervoso,
 digestivo, circulatório, pele, bem como a toda a estrutura musculo-esquelético. 
Qualquer pessoa pode usufruir da auto-massagem em qualquer idade e atividade seja um  estudante, 
desportista, aposentado, pessoas que trabalham muito tempo em pé ou sentados com um  computador 
à frente. 
A partir da próxima edição publicaremos algumas manobras que são ministradas no Núcleo de 
 Práticas Integrativas da SBC e que podem ser feitas por qualquer pessoa.
Tanto a execução das manobras como quaisquer outras dúvidas, continuamos tratando a distância 
através da intermediação de Cristina Eiko pelo telefone / whatsapp  (11) 9 8721-3102.

Vamos todos praticar mais saúde!
Dr. Roberto Yukihiro Morimoto

Coordenador Geral
NúcleodePráticasIntegrativaseComplementaresdaSBC

ESPAÇO SBC



ParaimprimiresteInformativoacesseapáginadaAssociaçãoSBC:www.associacaosbc.com.br,cliquenaaba
  “  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
Sr.Erisvaldo Santos

ありがとうございました

AGRADECIMENTOS
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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

No dia 28/10/2020, às 14 horas em segunda 
 convocação, foi realizada a Assembleia Geral 
 Ordinaria da Associação de Assistência Mútua à 
Saúde SBC . A Assembleia estava marcada para o 
dia 25/03/2020, posteriormente adiada para o dia 
22/04/2020, e que não foram realizadas em razão das 
restrições decorrentes da pandemia do  COVID-19. 
Os relatórios da Assembleia estão disponíveis no 
site da Associação SBC: 
(www.associacaosbc.com.br).

Sra. Masako Iida, no canto esquerdo da foto, no dia da entrega da 
doaçãodoXXKaraokêBeneficenteemProldaSBC.(março2020)

HOMENAGEM À SRA. MASAKO IIDA

É com imenso pesar que comunicamos o 
 falecimento da sra. Masako Iida, associada 
e membro do Conselho Superior da SBC, 
no dia 13/10/2020.  Iida-sam, como era mais 
conhecida, colaborou ativamente em prol da 
SBC em diversas atividades.
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PREVINA-SE CONTRA O COVID-19

Chegamos ao mês de novembro/2020 e a pandemia do COVID-19 não acabou.
Para a sua própria segurança e de nossos colaboradores, mantenha os cuidados necessários e 
evite o deslocamento, sempre que possível. Dê preferência ao contato por e-mail e por telefone. 

AUTORIZAÇÕES DE PROCEDIMENTOS (CENTRAL DE GUIAS)
Autorizações de consultas, exames e tratamentos:
centraldeguias@saudesbc.com.br
(11) 2197-2455  |  2197-2456  |  2197-2457
Autorizações para internação:  sbcinternacao@saudesbc.com.br  Tel.: (11) 2197-2451

BOLETOS BANCÁRIOS DAS MENSALIDADES DOS PLANOS DE  SAÚDE (SETOR DE CONTRIBUIÇÃO)  
E-mail: contribuicao@saudesbc.com.br  Tel: (11) 3837-8735  
Além dos correios, o boleto bancário da SBC Saúde é enviado para e-mail cadastrado e também 
está disponível no site da SBC Saúde, com antecedência de 10 (dez) dias do seu vencimento.  Fique 
atentoàcaixadeentradadeseuse-mails.Casonãoreceba,verifiquetambémnaspastasdespam
elixoeletrônico.
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

REEMBOLSOS
reembolso@saudesbc.com.br 
gestao@saudesbc.com.br
(11) 3837-8739
As solicitações de reembolso poderão ser encaminhadas por e-mail. 
Os Demonstrativos de Reembolso já estão sendo enviadas para o e-mail cadastrado.

DEMAIS ASSUNTOS
sbc@saudesbc.com.br
(11) 2659-8730

SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br



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.

ATUALIZAÇÕES SOBRE A REDE CREDENCIADA  

CENTRO PAULISTA DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
Rua  Borges Lagoa nº 1.080 - 3º andar – conjuntos 301/302 - Vila Clementino - São Paulo/SP
Tel. (11) 5083-0400
Atualização de serviços: Alergologia Adulto e Infantil, Cardiologia,  Clínica Geral, Cirurgia Geral,  Dermatologia 
Adulto e Infantil, Endocrinologia Adulto e Infantil, Gastroenterologia, Ginecologia e Obstetrícia, Mastologia, 
Nefrologia Infantil, Pediatria, Neurologia Adulto, Otorrinolaringologia,  Proctologia e Urologia

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 
planodesaúde,entreemcontatocomaCentraldeGuiasdaSBCSaúde.
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 
possuemáreasdeatendimentodiferentes.Verifiquesemprearelaçãodeprestadoresqueatendemoseuplanode
saúde: http://www.saudesbc.ddns.com.br/PlanodeSaude/pls_paginaGuiaMedico.jsp

EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DAS MENSALIDADES 
DO PLANO DE SAÚDE – ESCLARECIMENTO    

 
PREZADO CLIENTE, 
InformamosqueaSBCSaúdeestáemitindonotasfiscaisdasmensalidadesdosplanosdesaúde
referenteaosmesesde janeiro/2016aténovembro/2018.Osbeneficiáriosquepossueme-mail
 cadastrado junto à Prefeitura de São Paulo receberão e-mails com avisos de emissão dessas notas 
fiscais.
Esclarecemos que se trata apenas de cumprimento de obrigação legal e não se referem à cobrança 
de novas mensalidades.

SBC SAÚDE 

SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br



SISTEMA ABRAMGE DE URGÊNCIA 
E EMERGÊNCIA EM TRÂNSITO

O Sistema Abramge de Urgência e Emergência 
em Trânsito consiste em um acordo  estabelecido 
entre as operadoras de planos de saúde 
 associadas à ABRAMGE - Associação Brasileira 
de Medicina de Grupo.

Por meio desse acordo, os usuários destas 
 operadoras recebem serviços de urgência e 
emergência quando estiverem em trânsito em 
 locais fora de sua área de cobertura assistencial, 
desde que nesse local exista hospital indicado 
por outra operadora associada ao Sistema.

A SBC Saúde e o Hospital SBC fazem parte do Sistema ABRAMGE.

Saiba mais em: 
https://atendimentoabramge.com.br/

https://atendimentoabramge.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Manual-de-utilizacao-APROVADO.pdf

SUSPENSÃO DOS REAJUSTES DOS PLANOS DE SAÚDE
Informamos que o reajuste anual por variação de custo e por variação de faixa etária para os 
beneficiáriosdosplanosBásico, Básico1,SaúdeAdesão,SaúdeAdesãoParticipativo,Saúde
Adesão Hospitalar, Padrão 98, Superior 98 e Superior Vínculo Adaptado estão suspensos pelo 
período de setembro/2020 até dezembro/2020, em atendimento ao Comunicado nº 85 da ANS, de 
31/08/2020,publicadonoDiárioOficialdaUniãonodia02/09/2020.

ParaosbeneficiáriosdosplanosBásico2,SaúdePME,SaúdePMEParticipativoeSaúdePME
Hospitalar, somente o reajuste por variação de faixa etária está suspenso.

ParaosbeneficiáriosdosplanosPadrãoVínculo,PadrãoContribuinte,SuperiorVínculoeSuperior
Contribuinte os reajustes anuais por variação de custo e por variação de faixa etária, permanecem 
inalterados.

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

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

Das 07h00 às 22h00

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:

19  99959-3714 
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: (19) 99959-3714 e pelo e-mail: relacionamento.vendas@maxmed.com.br


