
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Conforme nosso comunicado enviado por e-mail e pelos 
correios, informamos que a partir de Agosto/2021 os planos 
empresariais Saúde PME, Saúde PME Participativo e 
Saúde PME Hospitalar e os planos por adesão Saúde Adesão, Saúde Adesão Participativo e 
Saúde Adesão Hospitalar serão administrados pela nova Administradora PLURAL SAÚDE.
Fiquem tranquilos! O plano de saúde permanecerá sendo o mesmo que foi contratado, com as  
mesmas coberturas assistenciais, o mesmo valor de mensalidade, data de vencimento do boleto 
(todo dia 10 de cada mês) e o mesmo mês de reajuste (JANEIRO de cada ano).
O contrato com a Administradora Maxmed foi encerrado em julho/2021. Sendo assim, o boleto do 
plano de saúde do mês de julho/2021 ainda foi enviado pela Maxmed, mas a partir de Agosto/2021 
será enviado pela Plural Saúde.
O boleto da Plural Saúde será emitido pelo banco Itaú, e seguirá através de e-mail e correios, e 
estará disponível no Portal do Beneficiário e SAC.
A Plural Saúde (www.pluralsaude.com.br) é Administradora de Benefícios, com profissionais de 
mais de 30 anos de experiência, que atua em todo o Brasil, com diversas equipes e colaboradores 
especializados nas tarefas de Administração de Planos de Saúde.
Abaixo seguem os canais de atendimento para eventuais dúvidas e esclarecimentos:

SAC - PLURAL SAÚDE
Telefones: 4020-2148 ou 0800-020-2149
Whatsapp: (21) 99931-0080
E-mail: sac@pluralsaude.com.br
Horário de atendimento: 8h às 17h.
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1. Quais Planos de Saúde serão considerados nesta alteração de Administradora?
Serão os planos empresariais SAÚDE PME, SAÚDE PME PARTICIPATIVO e SAÚDE PME 
HOSPITALAR e os planos por adesão SAÚDE ADESÃO, SAÚDE ADESÃO PARTICIPATIVO e 
SAÚDE ADESÃO HOSPITALAR

2. O que muda no meu Plano com a Nova Administradora?
Não haverá mudanças. O plano de saúde permanecerá o mesmo que foi contratado. Permanecem 
as mesmas coberturas assistenciais, o mesmo valor de mensalidade, data de vencimento do 
boleto (todo dia 10 de cada mês) e o mesmo mês de reajuste (JANEIRO de cada ano).

3. O que devo fazer para continuar no meu Plano atual da SBC Saúde?
Neste momento não é necessário nenhuma providência. A nova Administradora Plural Saúde 
enviará ao beneficiário  por e-mail / correio o Termo de Aceite  com as boas-vindas e orientações. 

4. Estou recebendo contatos da administradora (Maxmed). O que devo fazer?
Se a intenção é continuar com o plano da SBC Saúde, basta informar que deseja permanecer 
com a SBC Saúde e que não aceita migrar para outro Plano de Saúde. Esse contato é importante 
para evitar que enviem o boleto de Agosto/2021. Caso venha a receber algum boleto em 
Agosto/2021 pela Maxmed, esse boleto não deverá ser pago.

5. Como vou receber o boleto para pagamento da Administradora Plural Saúde?
O primeiro boleto pela Plural Saúde será enviado através de e-mail e pelos correios, com 
vencimento para o dia 10/08/2021 e será emitido pelo Itaú. Também estará  disponível no Portal 
do Beneficiário e poderá ser solicitado através do SAC da Plural Saúde.    

ATUALIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA
• Atualização de Serviços

BENVISTA OFTALMOLOGIA
Serviços: Consultas, Exames e Cirurgias em Oftalmologia
Telefone: (11) 2389-9000

Unidade Paulista - Av. Paulista, 1.294, Conj. 20 A, 20º andar  - Bela Vista –São Paulo/SP
Unidade Paraíso - Rua Maestro Cardin, 1.091 – Paraíso – São Paulo/SP
Unidade Santana - Av. Leôncio de Magalhães, 683, Santana – São Paulo/SP
Unidade Osasco - Av. dos Autonomistas, 896, Conj. 2501  à   2506, Vila Yara – Osasco/SP
Unidade Guarulhos - Rua Professor Leopoldo Paperinni, 113, Jardim Zaira, Guarulhos/SP

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

Mudança da Administradora
- Perguntas frequentes -
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ESPAÇO SBC 
MEDITAÇÃO

O Núcleo de Praticas 
Integrativas e Complementares 
da SBC continua com 
suas atividades suspensas 
seguindo com rigor as normas 
de segurança sanitária, 
porém mais do que nunca 
empenhados em preservar a 
saúde dos associados em meio 
à pandemia.
A partir desta edição, vamos 
iniciar uma série que tem por 
objetivo descrever algumas 
das várias modalidades da 
prática de Meditação (Budista, 
Mindfullness, Taoísta, Cristão, 
Transcedental, Raja Yoga, Vipassana, etc)
A Meditação é oferecida pelo Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares da SBC, atualmente 
suspenso na forma presencial mas que pode ser praticada de forma remota na segurança e conforto 
do lar.
Meditação vem do latim “meditare” e significa voltar-se para o centro, desligando-se do mundo externo 
para se concentrar e olhar para dentro de si, em pleno silêncio. É uma prática estudada e reconhecida 
pelos benefícios que proporciona aos seus praticantes.
O objetivo é a conquista de um estado de consciência que transcende as ilusões e condições limitadas 
a que estamos submetidos. No Ocidente chamaríamos de Iluminação, também conhecido como 
moksha (hinduísmo), nirvana (budismo) ou satori (zen) e outros.
Inicialmente presente apenas no campo de estudos de religiões, alastrou-se para outras áreas 
principalmente Promoção da Qualidade de Vida.
Benefícios que a prática da Meditação confere: redução do estresse e sintomas depressivos, controle 
da ansiedade, potencialização do autoconhecimento e autoestima, desenvolvimento do foco nas 
atividades diárias, melhoria da memória e emoções positivas, redução dos vícios, melhora do sono, 
benefícios em relação a doenças crônicas, etc.
Iniciaremos os estudos compreendendo melhor a prática da Meditação Zen-budista (Zazen), em vídeo 
disponível no youtube pela monja Coen.

https://www.youtube.com/watch?v=r_oozyhRYQU

Quaisquer dúvidas, continuamos tratando a distância através da intermediação de Cristina Eiko pelo 
telefone / whatsapp  (11) 98721-3102.

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



DOAÇÃO recebida 
da ADESC 

Recebemos no último dia 17/06 
doação por parte da ADESC ref 
ao XXII Karaoke Beneficente em 
Prol do Hospital SBC.
Nosso agradecimentos à ADESC 
por sempre contribuir com as 
atividades do Hospital SBC. 

ありがとうございました

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

Curta nossas páginas
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Julho Verde
Mês de prevenção aos tumores de cabeça e 
pescoço

Os tumores de cabeça e pescoço representam o nono 
tipo de câncer mais comum no mundo, de acordo 
com a Organização Mundial de Saúde (OMS).
Incluindo todas as áreas da cavidade oral, como 
a língua e boca, e órgãos como laringe, faringe, 
seios paranasais, cavidade nasal e glândulas salivares, aproximadamente 700 mil novos casos são 
registrados anualmente.
No cenário brasileiro, segundo o INCA, estima-se que houve em 2018, 31.980 novos casos.
Esses são alguns dos pontos que deixam o Julho Verde ainda mais relevante. Trata-se de uma 
campanha mundial de conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço, nome dado a um 
conjunto de tumores que afetam regiões da boca, faringe, laringe, cavidade nasal e seios paranasais, 
glândulas salivares e tireoide.
Saiba mais no link: 
https://www.accamargo.org.br/sobre-o-cancer/noticias/julho-verde-9-mitos-verdades-sobre-o-cancer-
de-cabeca-e-pescoco

Sras. Marcia Fusie Orui Eiro (ADESC) e Chiseko Nishimura (Presidente da ADESC) 
e Sr. Oswaldo Massuo Akimoto (Diretor Presidente) e Sr. Edison Domingues (Dir. 
Administrativo do Hospital SBC) 

HOSPITAL SBC
www.hospitalsbc.com.br

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

Das 07h00 às 22h00



ATENÇÃO: 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE A GUIA DE AUTORIZAÇÃO 

TODOS OS PROCEDIMENTOS, exceto atendimento no Pronto-
Socorro ou Pronto Atendimento, necessitam de agendamento e 
autorização prévia. 
A guia de autorização somente será emitida se todos os documentos 
e informações forem enviados corretamente à Central de Guias da 
SBC Saúde.  A falta de algum item poderá atrasar a autorização, 
pois é necessário checar se o procedimento é coberto pelo plano, 
validade do pedido (data, justificativa, dados do profissional 
solicitante), se o beneficiário já cumpriu os prazos de carência, se 
o prestador escolhido está habilitado a realizar o procedimento, 

se há diretriz de utilização para realização do procedimento, ou seja, se há protocolo médico definido para a 
realização do procedimento, limitação de quantidade de 
consultas e sessões por ano de contrato, especialmente 
nas terapias (fisioterapia, acupuntura, fonoaudiologia, 
psicologia, psicoterapia, terapia ocupacional), entre 
outros. Todos os procedimentos são autorizados por 
códigos, que precisam estar corretos, para que o prestador 
possa enviar a cobrança. 
É por isso que as guias de autorização demandam prazo 
para serem emitidas, pois mesmo nos exames de rotina, 
essa análise é feita pela equipe da Central de Guias, com 
o apoio da auditoria médica, para que o paciente não seja 
submetido a riscos desnecessários.
Mantenha em dia sua saúde com o atendimento por 
seus médicos de confiança, e procure o atendimento de 
urgência e emergência somente em casos necessários, 
pois no Pronto Socorro o paciente se expõe a riscos 
maiores de contrair doenças infecto-contagiosas. 
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: (11) 2197-2455 / 2456 / 2457 / e-mail 
centraldeguias@saudesbc.com.br
Os planos de saúde possuem também diferentes tipos 
de cobertura de acordo com a data de contratação, e 
também possuem áreas de atendimento diferentes. 
Saiba mais em https://www.sbcsaude.com.br/orientacoes-
para-atendimento/
Verifique sempre a relação de prestadores que atendem 
o seu plano de saúde: http://www.saudesbc.ddns.com.br/
PlanodeSaude/pls_paginaGuiaMedico.jsp

SBC SAÚDE
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AUTORIZADO

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


