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Fevereiro Roxo alerta sobre doenças como Mal de  Alzheimer, 
Lúpus e Fibromialgia, doenças ainda sem cura pela  medicina, 
mas um diagnóstico precoce pode ajudar a manter a  qualidade 
de vida.
Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva 
que se manifesta apresentando deterioração cognitiva e 
da memória de curto prazo e uma variedade de sintomas 
 neuropsiquiátricos e de alterações comportamentais que se 
agravam ao longo do tempo. 
Entre os principais sinais e sintomas do Alzheimer estão: 
• Falta de memória para acontecimentos recentes | • Repetição da mesma pergunta várias vezes | •  Dificuldade 
para acompanhar conversações ou pensamentos complexos | • Incapacidade de elaborar estratégias para 
 resolver problemas.
Lúpus é uma doença inflamatória autoimune, que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos, como pele,  articulações, 
rins e cérebro. Em casos mais graves, se não tratada adequadamente, pode matar. O nome científico da doença 
é “Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES)”. 
Principais Sintomas: • Fadiga | • Febre | • Dor nas articulações | • Rigidez muscular e inchaços | • Rash cutâneo 
– vermelhidão na face em forma de “borboleta” sobre as bochechas e a ponta do nariz | • Lesões na pele que 
surgem ou pioram quando expostas ao sol | • Dificuldade para respirar.

Fibromialgia é uma síndrome comum, na qual a pessoa tem como principal sintoma dores no corpo todo durante 
longos períodos, com sensibilidade nas articulações, nos músculos, tendões e em outros tecidos moles. Junto 
com a dor, a fibromialgia também causa fadiga, distúrbios do sono, dor de cabeça, depressão e ansiedade.
Sintomas da fibromialgia: • Dor constante por todo o corpo | • Dor intensa ao toque | • Cansaço frequente | 
•  Distúrbios do sono | • Rigidez muscular | • Problemas de memória e concentração.

COMO PREVENIR:
Infelizmente, não existem formas conhecidas para se prevenir da fibromialgia e do lúpus.
Entretanto, a ciência moderna especula sobre diversos fatores de risco a respeito da doença de Alzheimer, o que 
nos permite a chegar a algumas dicas de prevenção dessa doença.
Mas o que se sabe sobre as 3 é que ter hábitos de vida saudáveis e cuidar do corpo e da mente são as melhores 
opções. Por isso, o ideal é: • Manter uma alimentação saudável | • Praticar exercícios aeróbicos  | • Não fumar | 
• Fazer exercícios que estimulem a cognição, como palavras-cruzadas | • Cuidar da saúde emocional | • Fazer 
atividades prazerosas | • Fazer exames de rotina.

(Fonte: Conselho Regional de Enfermagem de SC)
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Horário do Pronto Atendimento Clínico (Adulto) do Hospital SBC:

Das 07h00 às 22h00

     Nota de Falecimento
O Hospital SBC comunica com imenso pesar o falecimento do Dr. César Enrique Encinas Billinghurst, no 
último dia 06/02, em decorrência do COVID-19.
Dr. César foi o médico responsável pelas Internações e pela UTI do Hospital SBC nos últimos 11 anos.
Sua ética, seriedade e especialmente sua atenção, dedicação e simpatia foram inspiradores para todos 
aqueles que tiveram o privilégio de partilhar de sua convivência, fazendo com que fosse muito querido por 
todos.
A Diretoria da SBC, gestores médicos, toda a equipe de enfermagem, colaboradores e colegas de trabalho 
se solidarizam com os familiares e amigos neste momento de dor.
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Profissionais da linha de frente do Hospital SBC recebem 
1a. dose da Vacina contra a Covid-19.
Nossos profissionais que atuam na linha de frente do combate à Covid receberam a 1a. dose da 
Vacina por terem um risco maior de exposição ao vírus. 
Além de proteger contra a doença, a vacina é também uma injeção de ânimo e esperança para 
todos os profissionais da Saúde e também de toda a população em geral.
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ESPAÇO SBC 
Qualidade de Vida em Tempos de Pandemia
O Núcleo de Práticas Integrativas da SBC 
está atendendo a distância, prioriza a 
saúde e não a doença como foco de sua 
atenção.
Em tempos de turbulência como a 
 pandemia do coronavirus, recomenda ain-
da mais o auto-cuidado para que juntos, 
possamos manter vigilância e atitudes pró-
ativas com relação ao nosso bem estar.
O panorama mudou drasticamente e as 
pessoas estão em quarentena, isolamento 
entre as famílias, funcionários trabalhando 
em home-office, escolas, universidades e 
comércio fechados ou em turnos reduzi-
dos; tudo isso pode causar crises de an-
siedade e picos de estresse, afetar a saúde de modo geral em especial o sistema imunológico, a 
defesa do nosso corpo.
A OMS (Organização Mundial de Saúde), recomenda para o enfrentamento:
1 – cuidado com o consumo de informações principalmente os que causam ansiedade e estresse, 
proteja-se de excessos.
2 – estabeleça uma rotina equilibrada, inclua momentos de relaxamento como ler um livro, assistir sé-
ries, jardinagem, artesanato, um hobbie.
3 – não se isole, mantenha suas conexões, use a tecnologia a seu favor, proximidade digital alivia 
tensões.
4 – faça exercícios físicos em casa, mantenha uma dieta equilibrada, beba bastante água, evite álcool, 
cigarro e outros vícios danosos.
5 – permita a circulação de ar fresco, mantenha janelas abertas, tome sol na segurança de sua casa.
Mantenha seu corpo e mente saudável!
Quaisquer dúvidas, continuamos tratando a distância através da intermediação de Cristina Eiko pelo 
telefone / whatsapp  (11) 9 8721-3102.

Dr. Roberto Yukihiro Morimoto
Coordenador Geral do Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC

 Edson Issamu Iida
Harumi Ando Takehara

Luzia Fumi Jinzenji de Almeida

ありがとうございました

www.facebook.com/saudesbc
www.facebook.com/hospsbc
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ESCLARECIMENTO SOBRE OS REAJUSTES DOS PLANOS DE SAÚDE 

Os planos de saúde estão em evidência neste início de ano devido à apli-
cação dos reajustes. O tema causa apreensão, especialmente porque ainda 
estamos convivendo com as restrições causadas pela pandemia, apesar do 
início da vacinação contra a COVID-19.
Alguns planos da SBC Saúde também foram reajustados do início deste 
ano, e se referem aos reajustes que haviam sido suspensos ou que não 
foram aplicados em 2020, em atendimento às regras determinadas pela 
ANS. 
Especialmente nos planos da SBC Saúde, onde mais da metade dos beneficiários possuem 59 anos ou 
mais de idade, as despesas assistenciais se mantiveram elevadas devido à necessidade maior de atenção e 
 cuidado, especialmente para aqueles que foram acometidos pela COVID-19.
Lembramos que em razão do pequeno porte da SBC Saúde e do Hospital SBC, a margem de negociação 
para compra de insumos hospitalares e prestação de serviços em geral também é pequena, ao contrário de 
algumas poucas grandes Operadoras – 4 a 5 maiores em um total de mais de 700 Operadoras de planos de 
saúde em todo o Brasil. 
Agradecemos aos nossos beneficiários dos planos de saúde e pacientes do Hospital SBC que  compreenderam 
a necessidade do reajuste aplicado, e tem nos apoiado para que a SBC Saúde consiga manter seu  compromisso 
de cuidado e assistência, dentro dos novos protocolos impostos pela pandemia. 

ATUALIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA

•	HOSPITAL SÃO PAULO
Informamos que a Unidade de Pronto Atendimento 
do Hospital São Paulo (Vila Clementino - São Paulo/
SP), está fechada por tempo indeterminado desde 
01/02/2021.
Quando for reaberta enviaremos um  comunicado.
(Publicado em nosso Facebook no dia  28/01/2021)
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_pagina-
GuiaMedico.jsp

CARNAVAL/2021
Devido ao cancelamento do ponto facultativo  do 
 Carnaval de 2021 pela Prefeitura Municipal de São 
Paulo atendendo às recomendações do Centro de 
Contingência do Coronavírus,  informamos que nos 
dias 15 e 16 de fevereiro o expediente será normal.

DECLARAÇÃO PARA FINS DE 
IMPOSTO DE RENDA 

- VALORES PAGOS NO ANO DE 2020 -

Informamos que a Declaração para fins de  Imposto 
de Renda contendo os valores pagos no ano de 
2020 dos planos BÁSICO, BÁSICO 1, PADRÃO e 
 SUPERIOR estará disponível em breve no site da 
SBC Saúde. 
Os beneficiários serão informados por e-mail.

Cadastre seu CPF nas lojas e usufrua dos descontos também 
nas compras on-line (site e aplicativo).
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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


