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O movimento Maio Amarelo é um movimento internacional de conscientização para redução de acidentes de 
 trânsito. O objetivo é uma ação coordenada entre o Poder Público e a sociedade civil com a intenção de se 
 colocar em pauta o tema segurança viária e de mobilizar em torno dessa luta toda a sociedade, envolvendo 
os mais diversos segmentos: órgãos de governos, empresas, entidades de classe, associações, federações 
e  sociedade civil organizada. Existe uma grande preocupação sobre buscarmos evitar as mortes e lesões no 
 trânsito, uma pandemia em si, pois os hospitais já se encontram demandados pelos enfermos da COVID e de 
outras doenças.

Maio Amarelo 2021

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

Das 07h00 às 22h00

Neste dia, rendemos 
 nossas homenagens aos 
guardiões da vida que 
 trabalham com dedicação 
e responsabilidade.

Parabéns a todos os 
 enfermeiros que  estão 
mais do que nunca 
 comprometidos em 
cumprir o seu dever. 

Esta é uma publicação da Associação de Assistência Mútua à Saúde SBC 
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Matéria: Venci o Covid!

ERRATA: O nome correto da paciente é Sra. Wanda, e 
não Wania, como constou na matéria do informativo de 
abril/21.

PROJETOS ESPECIAIS - HOSPITAL SBC

Projeto Shumi
Shumi(趣味)em japonês significa hobby. Você tem ou tinha algum hobby? Algo que você gostava de fazer, 
tinha essa atividade como lazer? Corte e costura, trabalhos manuais, cozinhar, cuidar de plantas, Dança, 
gatebol, karaokê etc.
Vamos aprender e ensinar diversas maneiras de se divertir com o que temos em casa, trocar ideias com 
outras pessoas. Aprender e trocar com outras pessoas, dicas, conversar, enfim nos transformar. Um grupo 
criativo!
- Onde: Encontros on line 
- Quando: Sexta-feira às 14hrs às 15h30 dependendo da quantidade de pessoas no grupo
- Início: Maio de 2021 (data a definir)
- Mediadora: Glaucia Sawaguchi – Psicóloga
- Público alvo: Associados do Hospital SBC
Faça a sua inscrição:
Coloque no assunto: ¨Projeto Shumi¨ e o seu nome
hsbc_psicologia@saudesbc.com.br
Inscrições limitadas

Vamos falar sobre luto e perdas
A morte é algo natural da vida, entretanto, em alguns momentos, não sabemos como lidar com ela. Compreendê-
la e aceitar este processo é um dos primeiros passos para elaborar de maneira saudável. Não é um processo fácil, 
é triste e doloroso, principalmente quando alguém próximo está em sofrimento.
Este grupo de apoio está sendo elaborado para ajudar amigos e familiares que estão passando por este processo 
neste período tão difícil em nossas vidas. Durante os encontros, pretendemos abordar os seguintes temas:
 1. O que é luto e perda? 
     O que é luto; quais as fases do luto; perdas significativas na pandemia; tipos de perdas
 2. Como ajudar se eu também estou em luto?
     Reestruturação da família; acolhimento de sentimentos e emoções.
 3. Atitudes que não são aconselhados para falar a alguém que está sofrendo? 
     O que não é recomendado falar; exposições de experiências; particularidades de cada um.
 4. Quais recursos que podem ajudar.
     Rituais; recursos gráficos e arte terapêuticos; 
- Onde: Encontros on line 
- Quando: Sexta-feira às 10hrs às 11hrs/11h30 dependendo da quantidade de pessoas no grupo
- Início: Maio de 2021 (data a definir)
- Mediadora: Glaucia Sawaguchi – Psicóloga
- Público alvo: Associados em geral do Hospital SBC que querem ajudar alguém que perdeu um ente querido 
ou  pessoas que perderam alguém e está com dificuldades em lidar com este tema.

Faça a sua inscrição:
hsbc_psicologia@saudesbc.com.br
Inscrições limitadas

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

Curta nossas páginas



DOAÇÃO AO HOSPITAL SBC – O MOVIMENTO TSURU, A ESPERANÇA 
O Hospital SBC recebeu no último dia 20 de abril, mil origamis do Movimento Tsuru, a Esperança. 
Acredita-se que, ao se colocar em cada dobradura energias positivas e boas intenções, elas  transmitem 
força e esperança a cada profissional da saúde no enfrentamento à pandemia.
De acordo com o movimento, essa ação tem base na tradição que se espalhou pelo mundo, em que 
as pessoas em recuperação da saúde são presenteadas com mil tsurus de origami para que  recebam 
energias positivas. O Movimento Tsuru, a Esperança visa entregar mil origamis tsurus a diversos 
serviços de saúde.

Significados e tradição sobre o Tsuru
O Tsuru é uma ave considerada sagrada no Japão. Acredita-se que, entre o que ela representa, está 
a longevidade, saúde, boa sorte e felicidade.
Esse pássaro é repleto de significados e também inspiração para os origamis, uma arte milenar 
japonesa carregada de tradição, que consiste em transformar papeis em figuras por meio de dobras.

Nossa enferneira-chefe, Suzana Furuya e o diretor-administrativo, Sr. Edison Domingues recebendo os mil tsurus de membros do Movimento Tsuru.

HOSPITAL SBC
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ESPAÇO SBC 
A importância da atividade física para a saúde
Nesta edição, vamos abordar a importância da 
 atividade física.
Durante o confinamento por conta do novo 
 Coronavírus, a prática de atividades físicas é 
 justamente uma das mais recomendadas por 
 especialistas por seus benefícios para o  sistema 
imunológico. Atualmente, o exercício físico é 
 mundialmente reconhecido como meio de  promoção 
da saúde e qualidade de vida, sendo celebrado como 
uma das principais estratégias de intervenção não 
farmacológica e de baixo custo, para a  prevenção de 
doenças e enfermidades.
Em todas as idades é recomendado um  acompanhamento profissional, mas para a terceira idade 
é preciso atenção com os exercícios que devem ser mais focados em mobilidade,  fortalecimento 
da  musculatura, preservação da autonomia. A prática regular de exercícios físicos proporciona 
 independência e melhora o bem-estar biopsicosocial, além de reduzir a ocorrência ou agravamento 
das doenças e prevenir eventos indesejados como as quedas.
Existem desafios quanto a barreira tecnológica e não poder sair de casa (isolamento). No entanto, 
todos que se empenham e estão conseguindo se conectar além de conseguir acompanhar encontros 
e aulas online também se beneficiam pela socialização, importante no contexto emocional. Executar 
práticas simples, junto a grupos com o mesmo objetivo em cuidar da saúde torna os membros mais 
próximos, mesmo à distância. 
Os treinos para os idosos necessitam de cuidados como aquecimento adequado; esperar pelo menos   
2 h depois de cada refeição antes da prática; manter a hidratação; usar um espelho para minimizar erros 
e acompanhar os movimentos; familiarização/adequação do espaço das práticas para evitar  acidentes; 
utilizar roupas e sapatos adequados e não forçar os movimentos ou seja, ao sinal de  sintomas como 
tontura, falta de ar, náuseas ou dor deve-se interromper o exercício.

Corpo saudável, mente saudável! Pratique!
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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Prezados srs. Associados Efetivos,
Informamos que a Assembleia Geral Ordinária da SBC 
 referente à prestação de contas do exercício de 2020 
 ocorrerá no dia 26/05/2021 – quarta-feira, às 13h30 
em primeira convocação e às 14h em segunda e última 
 convocação. 
O Edital de Convocação será publicado em jornal e enviado 
por e-mail, e também publicado no site www.associacaosbc.com.br
Atenciosamente,           Oswaldo Massuo Akimoto 

Diretor Presidente



PROTOCOLO DA SBC SAÚDE PARA COBERTURA 
DOS EXAMES DE COVID-19 – PACIENTES AMBULATORIAIS 

Informamos abaixo os critérios para cobertura dos exames de  COVID-19 pela SBC SAÚDE para pacientes 
ambulatoriais adotados desde Abril/2020, e que estão de acordo com as regras determinadas pela ANS – 
Agência Nacional de Saúde Suplementar.

SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19) - PESQUISA POR RT – PCR
TODOS OS PLANOS, sejam eles pré-regulamentados (antigos) ou regulamentados (novos), desde que o 
beneficiário atenda aos critérios abaixo descritos e mesmo que estejam cumprindo prazo de carência.
a) PEDIDO MÉDICO JUSTIFICADO
b) ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS DEFINIDOS PELA ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR:
SÍNDROME GRIPAL (SG): Indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por pelo menos dois (2) 
dos seguintes sinais e sintomas: febre (mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, 
coriza, distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. 
Em crianças: além dos itens anteriores considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro  diagnóstico 
específico. 
Em idosos: deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como sincope, confusão  mental, 
sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência. Na suspeita de COVID-19, a febre pode estar ausente e 
sintomas gastrointestinais (diarreia) podem estar presentes.
SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Indivíduo com SG que apresente: dispneia/descon-
forto respiratório OU pressão persistente no tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU 
coloração azulada dos lábios ou rosto. 
Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, 
desidratação e inapetência.
c) AS SOLICITAÇÕES MÉDICAS QUE ATENDAM ÀS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NA DUT DEVEM 
SER AUTORIZADAS DE FORMA IMEDIATA PELA CENTRAL DE GUIAS DA SBC SAÚDE
Os pedidos de exames que não se enquadrem nos critérios acima não serão autorizados, podendo o 
 beneficiário realizá-los em laboratório de sua preferência.

SARS-COV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19) - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG OU ANTICORPOS TOTAIS
Todos os planos, sejam eles pré-regulamentados (antigos) ou regulamentados (novos), desde que o 
 beneficiário atenda aos critérios abaixo descritos e mesmo que estejam cumprindo prazo de carência.
a) PEDIDO MÉDICO JUSTIFICADO
b) ATENDIMENTO AOS PROTOCOLOS DEFINIDOS PELA ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SU-
PLEMENTAR:

• Pacientes com Síndrome Gripal (SG) ou Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) a partir do 8º dia 
do início dos sintomas.

• Crianças ou adolescentes com quadro suspeito de Síndrome Multissistêmica Inflamatória pós-infecção 
pelo SARS-CoV-2.

NÃO DEVERÁ SER AUTORIZADO NOS SEGUINTES CASOS: 
• RT-PCR prévio positivo para SARS-CoV-2;
• Pacientes que já tenham realizado o teste sorológico, com resultado positivo;
• Pacientes que tenham realizado o teste sorológico, com resultado negativo, há menos de 1 semana, 

(exceto para Crianças ou adolescentes com quadro suspeito de Síndrome Multissistêmica Inflamatória 
pós-infecção pelo SARS-CoV-2); 

• Testes rápidos;
• Pacientes cuja prescrição tem finalidade de screening, retorno ao trabalho, pré-operatório, controle de 

cura ou contato próximo/domiciliar com caso confirmado;
• Verificação de imunidade pós vacinal.

c) AUTORIZAÇÃO PRÉVIA PELA CENTRAL DE GUIAS DA SBC SAÚDE
Os pedidos de exames que não se enquadrem nos critérios acima não serão autorizados, podendo o ben-
eficiário realizá-los em laboratório de sua preferência.
Contamos com a sua compreensão e colaboração

SBC SAÚDE
www.sbcsaude.com.br
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ALERTA AOS CLIENTES – 
FIQUE ATENTO AOS BOLETOS DO PLANO DE SAÚDE
Quem tem plano de saúde sabe da importância em manter em dia os 
pagamentos da mensalidade para evitar problemas no atendimento.
Por isso é importante verificar sempre se o boleto que está em suas 
mãos é de fato o boleto emitido pela SBC Saúde.
Para saber como evitar um boleto falso, confira as dicas:
Verifique o código de barras
Em um boleto verdadeiro, os números do código de barras que 
aparece na região superior e inferior são exatamente iguais. Os três 
primeiros números da sequência correspondem ao código do banco no qual emitiu o boleto. Esse é um primeiro 
indicador. 
No caso da SBC Saúde, deverá ser sempre 341 (banco Itaú). Os boletos emitidos pela Maxmed, para aqueles que 
possuem plano PME ou ADESÃO, deverá ser sempre 237 (Banco Bradesco) 
Você precisa ficar atento. Se ele não for o mesmo do banco informado no boleto, pode ser um golpe.
Atenção aos dados do boleto bancário
Erros de português são bem comuns de aparecer em boletos falsos. Sempre verifique se o boleto contém 
 informações como data de vencimento, CNPJ e nome do beneficiário. Se tiver alguma dúvida, confira se o CNPJ 
informado é o mesmo da empresa que você teve contato. 
Qualidade de impressão e acabamento do boleto
Desconfie de boletos que se pareçam com “cópias”. Os boletos devem ter boa qualidade de impressão e 
 acabamento.
Observe o valor
O valor do boleto aparece em dois lugares, no final do código de barras e no espaço “valor do documento”. Caso o 
valor não seja igual, desconfie que você está com boleto falso. Outro sinal de alerta, é constar um preço diferente 
em uma cobrança que costuma ter um valor fixo.
Analise os dados do beneficiário
Por fim, outra dica para você prestar atenção é observar que o CNPJ do emissor deve estar descrito no boleto 
bancário. Se o nome que aparecer no boleto for desconhecido por você, pesquise no site da empresa ou faça uma 
busca na internet para se certificar.
Em caso de dúvida, entre em contato com a SBC Saúde, pelo telefone (11) 2659-8730 / contribuicao@saudesbc.
com.br ou acesse a 2ª via do boleto no site da SBC Saúde https://www.sbcsaude.com.br/2via/
Fonte: https://www.serasa.com.br/ensina/seu-cpf-protegido/boleto-falso/

REAJUSTE DE CONTRIBUIÇÃO - PLANOS COLETIVOS PADRÃO E SUPERIOR 
Prezado beneficiário, 

No mês de maio/2021 o valor das contribuições dos planos coletivos por adesão “Padrão” e “Superior” será 
reajustado em 6%, após negociação entre a SBC Saúde e a Associação de Assistência Mútua à Saúde SBC. 
Em atendimento às normas da ANS – Agência Nacional de 
Saúde Suplementar – o aviso aos beneficiários sobre o reajuste 
foi inserido nos boletos de cobrança do mês de maio/2021 e 
também será devidamente comunicado à ANS. 
Esclarecemos que o reajuste aplicado visa manter  minimamente 
o equilíbrio econômico-financeiro dos planos coletivos, a  garantia 
de atendimento aos beneficiários através do  pagamento aos 
prestadores de serviços assistenciais e a formação mínima das 
reservas técnicas obrigatórias. 
Agradecemos pela compreensão, colaboração e apoio de  todos.
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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:

19		99727-3594 
vendas1@maxmed.com.br	
(a/C	Sra	Jacqueline)

* 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

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

ATUALIZAÇÃO DA REDE CREDENCIADA

• AT Serviços Médicos – NOVO ENDEREÇO
Rua Luiz Alberto Vieira dos Santos nº 18 - Salas 
420/421 - Carraro Tower - Vila Santista – Atibaia/SP
Tel: (11)4411-2806/ (11)4402-3960 / (11) 9 4377 1493
Serviços: Fonoaudiologia (novo), Pediatria, Oftalmologia 
e Endocrinologia infantil

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


