
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.
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EDITORIAL

O PÓS-JARBAS
As manifestações pelo falecimento do 
Jarbas surgiram de todos os lados e 
expressaram com fidelidade a dimen-
são da sua figura impar, com a qual 
tivemos a felicidade de conviver in-
tensa e extensamente neste Grupo de 
Estudos.  

Por isso, acreditamos que a melhor 
forma de homenageá-lo será pros-
seguindo com o trabalho que ele tão 
bem liderou, e cujo único objetivo é o 
constante aperfeiçoamento do PASBC.  

Na medida das nossas possibilidades, a 
atuação continuará através de obser-
vações, sugestões e críticas, a serem 
publicadas neste Expresso e/ou enca-
minhadas aos membros do Comitê Ges-
tor para suas avaliações.  

O Comitê  tem 6  pessoas em sua com-
posição, sendo 3 indicadas pelo Banco 
e 3 eleitas pelos beneficiários titula-
res.  Atualmente a representação dos 
eleitos conta com o médico aposenta-
do Julio Caldas, do Rio de Janeiro, e  
com o funcionário Paulo Lino, que tra-
balha no setor do PASBC em São Paulo.

No cargo até aqui ocupado pelo Jar-
bas, será empossado o colega aposen-
tado  Eduardo  Paula Rodrigues, que 
teve expressiva votação dos funcioná-
rios do Banco na última eleição para o 
Comitê.  

Eduardo trabalhou em Brasília, onde 
chefiou a Divisão de Assistência ao 
Pessoal por muito tempo, fato que o 
credencia a ser um excelente repre-
sentante do funcionalismo. 

A ele estamos oferecendo a mesma co-
laboração que temos dado aos demais 
membros, contando com a sua experi-
ência e o seu apoio, especialmente no 
que toca à autogestão e à perenidade 
do nosso Programa de Saúde.

REMÉDIOS NA INTERNET
O Ministério da Saúde acaba de divulgar a 
existência de um mercado que explode no 
país: a venda ilegal, pela internet, de re-
médios proibidos, falsificados ou ainda não 
regulamentados. A fiscalização contabilizou 
1.200 sites – alguns vendem receitas já com 
carimbo.

O trabalho foi finalizado em março. Na internet, os criminosos 
usam símbolos e logomarcas de serviços e produtos do Ministério 
da Saúde e enganam os consumidores com anúncios de que os 
medicamentos têm o registro da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA).

Fonte: “O Globo”, edição de 22.05.2012.

HOSPITAL QUINTA D`OR

A Gerência Administrativa no Rio de 
Janeiro recebeu ofício do Hospital 
Quinta D`Or informando que a par-
tir de 01 de setembro de 2012 serão 
desativados, em virtude de reestru-
turação interna, os setores de Mater-
nidade, Pronto Socorro Ginecológico 
e Obstétrico e UTI Neonatal.
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DIAGNÓSTICO
Dr. Julio Caldas

VOCÊ SABE O QUE É 
AUDITORIA MÉDICA? 

Pois é, recebendo colegas 
no SINAL, em especial apo-
sentados, vez por outra ou-
vimos queixas referentes 
à mudança de codificação 
feita por profissional mé-
dico terceirizado, junto ao 
PASBC.

A propósito, antes que con-
tinuemos o assunto, devo 
lembrar que a regional do 
Rio de Janeiro é pioneira no 
credenciamento de empre-
sa de Auditoria para subsi-
diar o PASBC. Continuando: 
quando você está internado, 
quando você solicita um pro-
cedimento médico, ou quan-
do suas faturas hospitalares 
chegam ao Banco, tais do-
cumentos passam pelo crivo 
de um profissional auditor. 
Ele analisa a pertinência do 
que foi ou será feito e, em 
caso de duvida, deve conta-
tar o médico solicitante do 
procedimento para alguma 
questão que não concorde. 
As faturas são minuciosa-
mente analisadas inclusive 
no hospital, e, quando sur-
gem dúvidas, o profissional 
tenta dirimi-las junto aos 
médicos do paciente. O que 
não pode acontecer, é o au-
ditor, quando não formado 
na especialidade, trocar 
procedimentos solicitados 
por outros especialistas sem 
consultá-los.

Saúde para todos.

JARBAS ATHAYDE  (in-memoriam)

O SINAL-RJ criou um blog para registrar as diversas manifestações 
ocorridas no ambiente interno do Banco Central, pelo falecimento 
do nosso companheiro e amigo Jarbas Athayde Guimarães Filho. Seu 
objetivo é o de dar conhecimento à sua família, aos seus amigos, e 
a todos os funcionários que não o conheceram, da dimensão da sua 
importância e grandeza. (www.sinal.org.br/jarbas)

RAIO X DO REGULAMENTO

Urgência ou Emergência?
Artigos do Regulamento referem-se a atendimentos de urgência e emer-
gência por exemplos (art. 20, § 1º), sem, contudo, explicar os 
seus reais significados.

Entretanto, o Termo de Referência Básico (Anexo III), esclarece:

Considera-se como atendimento:

1. de urgência o evento resultante de acidente pessoal ou 
complicação no processo de gestação;

2. de emergência o evento que implique risco imediato de 
morte ou de lesão irreparável para o paciente, caracterizado 
em declaração de médico assistente.

(Saiba mais sobre as condições de cobertura no item 5 do Anexo III, e, tam-
bém, no MCOP – Título 2, Capítulo 9).

SUPLEMENTOS

Preocupada com o consumo indiscrimina-
do de suplementos alimentares, a Agência 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) alerta que 
muitos desses suplementos não estão re-
gularizados junto à Agência e são comer-
cializados irregularmente no país.

Nessa linha, a Agência suspendeu, em 
10.07.12, a distribuição, divulgação, co-
mércio e uso do Oxyelite Pro, em todo o 
país. O produto possui, na sua composi-
ção, a susbstância conhecida pela sigla DMAA, estimulante 
usado para emagrecimento, aumento de rendimento atlético 
e como droga.

Essa substância tem efeitos sobre o sistema nervosos central 
e pode causar dependência, insuficiência renal, falência do 
fígado e alterações cardíacas. Além do Oxyelite Pro, o DMAA 
é encontrado na composição de suplementos alimentares, 
como o Jack 3D e Lipo 6 Black.


