
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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PORTAL: NÃO DESISTA DELE

Para quem não tem nenhuma intimidade com as ferramentas da 
informática, tudo assusta e provoca uma reação de intolerância. 

Em conversas com colegas aposentados, nos causou surpresa que 
alguns pensassem, e talvez muitos outros ainda pensem, que 
para acessar ao nosso Portal, tinham, necessariamente, que 
possuir um e-mail cadastrado no Banco, receber uma senha, 
incluir um “Login” e outras providências obrigatórias. 

Ledo engano, o Portal, em sua parte não restrita, tem acesso 
livre, bastando digitar www.bcb.gov.br/?pasbc. Sem nenhuma exigência, temos acesso à rede de 
credenciados, informes sobre assistência médico-hospitalar-odontológica, programa VEMSER, ur-
gência e emergência, telefones principais, etc.. 

Aqueles colegas desavisados deixam de obter tais informações no Portal, porque não desejam 
passar por aquelas etapas, necessárias apenas para acessar a parte restrita. Se você é um deles, 
aproveite e visite o Portal. Usufrua dessa facilidade, e depois, já familiarizado, vá em frente.

HERPESPARABENS À CABERJ - 40 ANOS 
O medicamento Aciclovir, 
produzido pela empresa Zhe-
jiang Zhebei Pharmaceutical 
Co.Ltd., da China, e indicado 
para o tratamento de Herpes, 
teve sua importação e venda 
suspensas pela Anvisa, por 
não atender às exigências da 
Agência, porque foram iden-
tificadas irregularidades num 
lote, durante inspeção feita 
entre 9 e 13 de abril.

(v.D.O.U.04.8.12)

Fundada em 1972, sob o patrocínio do então Banco do Estado 
da Guanabara S.A., a CABERJ - Caixa de Assistência dos Fun-
cionários do Sistema Integrado BANERJ - é uma entidade de 
natureza assistencial, sem fins lucrativos, voltada para ofe-
recer serviços de assistência médico-hospitalar subordinados 
a padrões éticos e qualitativos de excelência, que rejeitam 
a visão mercantilista da saúde como simples produto gerador 
de negócios rentáveis.

Para quem pensar “o que temos a ver com isso?”, lembra-
mos que a privatização do BANERJ levou a administração da 
associação a ser integralmente assumida pelos funcionários 
na condição de autogestão, sistema idêntico ao nosso PASBC, 
com raras admissões de novos associados e periódicas perdas 
de contribuintes por morte natural. Tem despesas crescen-
tes, receitas sem crescimento e objetivos semelhantes ao 
nosso PASBC.

Quem quiser comparar dados e facilidades via internet, visi-
te o portal da CABERJ em www.caberj.com.br. 
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RAIO-X DO REGULAMENTO

Depois das Disposições Finais do Regu-
lamento temos as “Informações Impor-
tantes sobre o PASBC”, dentre elas a que 
trata de Autorização Prévia: “Todos os 
procedimentos que impliquem interna-
ção, os exames de alta complexidade e os 
tratamentos odontológicos necessitam 

de prévia autorização do Banco, mesmo que realizados na modalida-
de de livre escolha. No caso de internações eletivas, o paciente deve se 
dirigir ao hospital para agendamento e encaminhar ao Banco Central 
o pedido de autorização e dos materiais a serem utilizados.”

O Manual de Critérios e Orientações-Mcop  esclarece os casos no Título 
II, Capítulo 7 (Autorização e Perícia Médicas - principalmente o inc.VI) e 
Capítulo 8 (Autorização e Perícia Odontológicas). Além disso, consta do 
seu Anexo XIV a “Lista de Eventos sujeitos à Autorização Prévia” . 

Outras hipóteses estão previstas no MCOP - Título II, Capítulo 7, inc. IX:

“Nos casos de internação de urgência ou de emergência ocorridas à noi-
te ou nos finais de semana, os estabelecimentos devem ser orientados a 
aceitar a internação condicionada à autorização posterior, que deve ser 
solicitada até o fim do primeiro dia útil subsequente à data da internação, 
inclusive no regime de livre escolha, quando houver interesse em apresen-
tar pedido de ressarcimento”

Sobre o assunto veja também item 10 do “Perguntas Frequentes”, no Portal.

BOM  PARA NÓS

A ADRJA informa que foi ampliado o horário de atendimento 
dos  balcões do PASBC e da ADRJA/Copes, localizados no 23º do 
edifício-sede, passando a funcionar de 09:15  às  17:45hs  de  segun-
da à sexta-feira. Aos beneficiários do PASBC, disponibiliza, também, 
os seguintes canais de comunicação: email pasbcrj.autorizacoes@
bcb.gov.br para encaminhamento de pedido de autorizações de 
exames, cirurgias e procedimentos; e e-email pasbc.riodejaneiro@
bcb.gov.br e telefones 2189-5163 e 2189-5216 para dúvidas, su-
gestões, reclamações e demais questionamentos.

BOM PARA OS MÉDICOS 

Se o seu médico credenciado é daqueles que reclamam do prazo 
para pagamento das consultas realizadas, informe-o que, ao contrário 
de outros planos de saúde, o PASBC recebe as guias de atendimento 
em qualquer dia do mês e as processa imediatamente.  Portanto, ele 
poderá ter seus pagamentos antecipados, bastando que não espere 
até o dia 5 do mês subsequente para solicitá-lo. 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

FIRMES NA  
AUTOGESTÃO   

A forma de autogestão é a 
que apresenta melhores 
resultados para os progra-

mas de assistência à saúde em 
nosso País. Estes, inclusive o nos-
so Pasbc, fazem parte da Unidas, 
associação sem fins lucrativos, 
que visa a defesa e o fortaleci-
mento dos planos.

Buscando uma forma de che-
gar aos usuários desses progra-
mas, a Unidas promoveu uma 
reunião no auditório da Adrja, 
para a qual convidou as entida-
des representativas dos funcio-
nários das suas associadas. Com 
toda sua Diretoria Regional pre-
sente, inclusive o Presidente da 
Cassi e o gestor da Fapes/BNDES, 
foi feita uma ampla explanação 
sobre a Unidas e sobre as difi-
culdades que os programas têm, 
muitas das quais iguais às nossas. 

Por outro lado, enfatizaram a 
importância dos usuários esta-
rem atentos e se conscientizarem 
da melhor qualidade dos seus 
programas de saúde, que apesar 
dos problemas que enfrentam, 
são referência no setor 

(www.unidas.org.br/pequisa 2010).    


