
Telefones 
úteis:

SETOR DO PASBC/RJ - Serviço de Odontologia – 2189-5324/5163 / Livre escolha – Ressarcimentos –2189-5122/5879 / Hospital – 2189-5734/3046 /  
Clínicas – 2189-5463/5074 / Credenciamento – 5172/5062.   SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO MÉDICA 24HS – 3461-3030.  ATENDIMENTO DE  
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DOMICILIAR – 3461-3030.  SINAL RJ – 3184-3500.

As novas tecnologias estão chegando com 
a velocidade de um raio e, com elas, uma 
mudança radical nos relacionamentos. 

Hoje, a comunicação se faz por e-mail, twiter, 
Facebook (quase 1 bilhão de usuários), onde 
qualquer um pode criar um personagem e sair 
por aí assumindo posições e perfis que o origi-
nal não tem a menor condição de assumir. 

E com essa parafernália toda, como ficaram as 
relações, as amizades? Aquela velha prática de 
se encontrar ao vivo e a cores? Não apenas para 
beber nos bares da vida, mas para trocar idéias, 
trocar segredos ao pé do ouvido, olho no olho, 
não “olho nas telas” dessas máquinas que vira-
ram donas de todas as nossas horas. 

E o que isso tem a ver com saúde? Estudos 
revelam que as relações de amizade, o encon-
tro real de pessoas em grupos, tem tanto valor 
para a saúde quanto o exercício físico ou outros 
hábitos de vida saudáveis. 

E essa nova moda de comunicação tem contri-
buído para o isolamento das pessoas, com rela-
cionamentos virtuais, sem afeto ou amor, sem 
filhos rápidos e sem compromissos. 

Na música “A Lista”, Oswaldo Montenegro nos 
convida a refletir: 

“Faça uma lista de grandes amigos que 
você mais via há dez anos; 
Quantos você ainda vê todo dia. Quantos 
você já não encontra mais...” 

Chegou dezembro e, com ele, as festas nata-
linas. Aproveitemos esse período de congraça-
mento para nos reunirmos com nossos amigos, 
reclamando menos, esquecendo nossas diver-
gências, respeitando nossas diferenças, porque 
não existe ninguém perfeito no mundo. Um 
amigo é difícil de encontrar , mas muito fácil 
de perder. 

Assim, terminamos o ano, desejando a todos 
um Feliz Natal, e que 2012 seja um ano melhor 
que os anteriores. São os votos do PASBC Ex-
presso a todos os seus leitores.
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O PASBC Expresso n˚ 8 (setembro 
2011) noticiou que os pagamentos a 
anestesistas no HOSPITAL SÃO VICENTE 
DE PAULO passaram a ser feitos direta-
mente àqueles profissionais, para poste-
rior solicitação de reembolso.

A ADRJA, após negociação, conseguiu restabelecer o pro-
cedimento anterior, e os serviços de anestesia, naquele hos-
pital, voltaram a ser cobrados na fatura hospitalar (pagos 
diretamente pelo PASBC).

TUDO COMO DANTES

Portal do PASBC

Apesar das promessas do Depes, o tão esperado 
Portal, ainda não foi apresentado ao Comitê Gestor 
para sua avaliação.  Portanto, a sua disponibilização 
para beneficiários e prestadores de serviços não tem 
data definida.

Os beneficiários inscritos no 
Programa, de acordo com 
o Regulamento do PASBC e 

normas complementares (MCOP) 
têm direito ao ressarcimento de 
despesas com medicamentos.

O benefício passa a ser concedido a partir da data de ho-
mologação do termo de adesão ao Vem Ser pelo DEPES/
GEASP. Os beneficiários são informados da homologação 
através de correspondência encaminhada pelo DEPES para 
suas respectivas residências.

PROGRAMA VEM SER

Visite o Portal Sinal
www.sinal.org.br
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ção, haja vista que por muitos 
anos eu codificava as mesmas.

 Qual a minha surpresa ao ve-
rificar que a autorização estava 
errada. Isso mesmo. O auditor 
codificou com um código de to-
mografia computadorizada e não 
com um de ressonância. Erros, 
sabemos que acontecem, mas 
o que incomoda é a frequência 
dos mesmos.

 Será que nossa velhice vai ser 
dessa forma? Imaginei que se 
não observasse o erro teria um 
trabalhão para remarcar o exame 
em outro dia, voltar ao Banco só 
para apanhar a autorização, etc, 
etc, etc. 

Saúde para todos!

DIAGNÓSTICO
Dr. Julio Caldas

Pois é, sempre recebendo li-
gações de colegas da ativa 
e aposentados sobre certas 

dificuldades no atendimento do 
PASBC, não esperava também 
ser um atingido. Vai ver foi praga 
(rs, rs, rs...).

Dias atrás, estive no balcão 
do PASBC com uma solicitação 
de ressonância magnética. Fui 
bem atendido e a recepcionista 
encaminhou meu pedido para 
o interior do setor. Passados al-
guns minutos, ela retorna com a 
autorização pronta. Nem olhei. 
Dobrei, guardei na pasta e fui 
embora.

Ao sair do elevador, lembrei 
que deveria verificar a autoriza-

“Acontece com todo mundo...” 

pasbcexpresso@sinal.org.brFale Conosco:

Atendimento de  
Urgência/Emergência domiciliar

•	 comunicar aos participantes do 
programa sobre a contratação 
dos serviços em Fortaleza e Re-
cife e buscar orientação junto a 
PGBCB a respeito da contrata-
ção direta nas demais praças.

Aumento das despesas  
assistenciais

•	 a GEASP (Gerência de Assis-
tência Saúde dos Servidores do 
Banco Central) vai concluir o 
estudo para identificar as cau-
sas do aumento do custo assis-
tencial e apresentar o resultado 
ao Comitê.

DECISÕES DO COMITÊ GESTOR

Conforme Norma Complementar 
(MCOP – cap. 21 – incisos XVII, 
XVIII e XIX) ao Regulamento (Art. 
41), os servidores, em viagem a 
serviço no País, para praças onde 
não exista disponibilidade de 
rede credenciada, poderão ter o 
ressarcimento de despesas com 
assistência médica, hospitalar e 
odontológica, nos casos de ur-
gência ou emergência, ocorridos 
no período da viagem, em até o 
valor despendido com os eventos 
envolvidos.

O pedido de ressarcimento de-
verá ser instruído com relatório 
ou laudo que ateste o caráter 
emergencial ou urgente e a ne-
cessidade do atendimento, bem 
como documento que comprove 
a viagem a serviço, sob pena de 
não ser aprovado. 

RAIO X DO REGULAMENTO

Emergência em  
Viagens a Serviço

Cobertura de despesas para o 
“hormônio do crescimento”

•	 aprofundar os estudos sobre a 
cobertura de hormônio de cres-
cimento pelo PASBC.
 
Cobertura para o pagamento  

de “DIU hormonal”

•	 incluir no MCOP (Manual de 
Critérios e Orientações do  
PASBC) a previsão de cobertura 
de DIU hormonal.
 
Odontologia – pagamento como 

auxílio equivalente à prótese  
básica quando o beneficiário  

optar por material mais  
sofisticado e de maior custo. O  

beneficiário arca com a diferença.

•	 estudar tecnicamente as alter-
nativas para implementar as al-
terações propostas e rediscutir a 
questão na próxima reunião do 
Comitê Gestor em dezembro.

Cobertura para insulina e  
materiais para tratamento 

de diabetes

•	 alterar o MCOP com o retorno 
do critério de cobertura para 
insulina e materiais para trata-
mento de diabetes no percen-
tual de até 80% de auxílio. 

O Comitê Gestor do PASBC, reunido em 04.11.2011, tomou as seguintes deliberações:


