
Telefones 
úteis:

SETOR DO PASBC/RJ - Serviço de Odontologia – 2189-5324/5163 / Livre escolha – Ressarcimentos –2189-5122/5879 / Hospital – 2189-5734/3046 / Clí-
nicas – 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.

Desde o primeiro concurso públi-
co realizado pelo Banco Central para 
admissão de funcionários, em 1966, 
o edital de convocação já garantia 
assistência médica aos que fossem 
aprovados.  E esse foi um item que 
pesou como atrativo para muitos 
que se inscreveram. 

Com o passar do tempo ocorre-
ram mudanças positivas e negativas. 
Dentre as primeiras, a contratação 
de empresa para auditoria de con-
tas hospitalares e de outros proce-
dimentos; e a recente instituição do 
Programa VEMSER, que favorece o 
tratamento de diversas  doenças 
crônicas. Nos casos negativos, foi 
introduzida a contribuição mensal 
(deixando o Programa de ser gratui-
to), assim como foi também danoso 
o descredenciamento de pessoas fí-
sicas, que repercutiu muito mal no 
funcionalismo, tanto na essência 
quanto na forma como foi conduzi-
do. 

Embora seja inegável que ainda 
temos um bom Programa de Saú-
de, em especial nas questões de 
maior relevância, como internações, 
cirurgias, exames de diagnose, tra-
tamentos oncológicos, hemodiálise 
e outros procedimentos, não pode-
mos descuidar das falhas existentes 
e, ao contrário, devemos buscar o 
seu aperfeiçoamento. É preciso, ur-
gentemente, que os beneficiários do 
PASBC bem como os profissionais 
credenciados (médicos, dentistas, 
psicólogos, etc.) sejam tratados com 
atenção, respeito e eficiência, e que 
haja uniformidade de critérios em 
todas as Regionais. O Banco Central 
não pode descuidar do compromis-
so assumido com os seus funcioná-
rios.

EDITORIAL
COMPROMISSO COM O 
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A QUALICORP, empresa que 
vem implementando o Programa 
VEMSER, utiliza o banco de dados 
disponibilizado pelo BC para che-
gar aos beneficiários portadores 
de doenças crônicas.

Ocorre que nem sempre o ban-
co de dados espelha com fidedig-
nidade a situação dos crônicos. Se 
o beneficiário se utiliza de médi-
cos no regime de livre escolha e 
não pede ressarcimento dos va-

PROGRAMA VEMSER: IDENTIFICANDO OS CRÔNICOS

PASBC na TV BACEN

lores de consulta, por exemplo, 
essa ocorrência não consta do 
seu cadastro no PASBC.

Dessa forma, aqueles que se 
consideram doentes crônicos, de 
acordo com as patologias lista-
das em nosso último informativo, 
podem entrar em contato com a 
QUALICORP, através do telefone 
0800-722-8466, para saber da 
possibilidade de sua inscrição no 
programa.

DISPENSA DO CARIMBO

O Comitê Gestor do PASBC, em 23.09.2011, decidiu 
dispensar a exigência do carimbo “Recebemos” ou 
“Pago” nas notas fiscais, sejam elas eletrônicas ou não.

A decisão já foi comunicada às Administrações Re-
gionais, objetivando dirimir qualquer dúvida quando 
dos pedidos de ressarcimento de despesas.

 PERDA DO CARTÃO DE BENEFICIÁRIO

A cobrança pela emissão da 2ª via do cartão de benefi-
ciário do PASBC, conforme estabelecido no Art.44, inciso 
II, do Regulamento do nosso Programa de Saúde, será dis-

pensada, de acordo com decisão do Comitê Gestor, nos casos de roubo 
e furto, desde que apresentado o respectivo Boletim de Ocorrência.

O BCB pretende realizar, no prazo de 30 dias, novas 
licitações para os serviços de atendimento de urgência e 
emergência nas praças de Belém, Fortaleza, Recife, Sal-
vador e Belo Horizonte. O fato decorre das diversas ten-
tativas frustradas no sentido de aproveitar a licitação em 
caráter nacional.

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA: NOVAS LICITAÇÕES
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QUALICORP foi a sua residência 
entrevistá-lo, prestando as orien-
tações devidas. 

Esse fato nos chamou a aten-
ção: a comunicação precisa ser 
revista para que todos tenham 
ciência do que é o VEMSER e das 
atribuições da QUALICORP. 

Resumindo: o VEMSER é o 
programa de acompanhamen-
to daqueles portadores de do-
enças crônicas, devidamente 
homologados pelo DEPES. A 
QUALICORP é a empresa contra-
tada pelo Banco para realizar o 
rastreamento e controle desses 
pacientes. Se você for contata-
do, receba a visita da enfermeira 
e comprove a forma cordial do 
atendimento.

Saúde para todos.

DIAGNÓSTICO
Dr. Julio Caldas

Estivemos, Jarbas Athayde e 
eu, na AAFBC, em reunião com 
sócios daquela Entidade, da 
qual também fazemos parte, 
para elucidar dúvidas. Fiquei 
impressionado, pois o salão de 
reuniões estava cheio e as pes-
soas muito interessadas no as-
sunto PASBC. 

Notamos que muitos tinham 
dúvida sobre o que era a QUA-
LICORP/VEMSER. O interessante 
é que um colega desconhecia 
totalmente o que a QUALICORP 
fazia e ficou preocupado inclusi-
ve com a possibilidade da ida de 
uma enfermeira à sua casa, sem 
autorização. 

No sentido inverso, outro co-
lega externou sua grande satis-
fação com o programa VEMSER, 
informando que a enfermeira da 

Reunião na AAFBC

Enfrentando a DENGUE
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O Secretário 
de Saúde do 
Rio de Janei-
ro, Sérgio Côr-
tes, informou 
que existe for-
te possibilidade de acontecer 
uma grande epidemia de den-
gue no próximo verão. 

A maior preocupação das au-
toridades é com as crianças. 
Segundo pesquisa da Funda-
ção Oswaldo Cruz, os menores 
de 15 anos não estão imunes 
ao vírus 1, e ninguém está imu-
ne ao novo vírus 4.

Cada um tem que fazer sua 
parte, eliminando a possibili-
dade de reprodução das larvas 
em seu ambiente doméstico. 

A regra básica é não deixar 
água parada em qualquer re-
cipiente: potes, pratos, vasos 
de plantas, flores, latas, pneus, 
etc., e fechar caixas d’água, 
tanques e cisternas. Produtos 
como borra de café, sal, água 
sanitária e cloro foram testados 
com sucesso. Lembre-se que o 
ovo do mosquito pode sobrevi-
ver por cerca de 400 dias. 

Os sintomas da dengue clás-
sica são: febre alta, dores de 
cabeça, nas costas e atrás dos 
olhos. Na dengue hemorrágica 
os sintomas são iguais nos pri-
meiros cinco dias, mas depois 
do quinto dia podem ocorrer 
vômito, tontura, dores abdomi-
nais e presença de sangue nas 
fezes. 

Em qualquer caso, não se 
deve tomar analgésico ou an-
titérmico com base de ácido 
acetil-salicílico. Aparecendo os 
sintomas, não fique na dúvida: 
procure seu médico, uma clíni-
ca ou posto de saúde.

pasbcexpresso@sinal.org.brFale Conosco:

Qualquer alteração cadastral que determi-
ne a perda da condição de beneficiário 

(inclusive dependentes), deve ser comuni-
cada ao PASBC, pelo participante titular, e o 
respectivo cartão devolvido (art.14).

A omissão dessa comunicação constitui ir-
regularidade (art.49, IV), além de obrigar o 
participante a ressarcir o PASBC de todos os 

custos com benefícios concedidos no período de eventual perma-
nência irregular (art.14, parágrafo único).

RAIO X DO REGULAMENTO

Alteração Cadastral

Havendo necessidade de contato com o setor do  
PASBC  do Rio de Janeiro, está disponível o email 

pasbc.riodejaneiro@bcb.gov.br


