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EDITORIAL

GOL A FAVOR

C

omo noticiado na edição
anterior deste Informativo, foi finalmente lançado
o Portal do PASBC.
Embora uma parte do seu
conteúdo já fosse disponibilizada via Sisbacen (o Regulamento, a rede de credenciados
e dados de sua utilização pelos
beneficiários), a centralização
das informações é fundamental
para assegurar a uniformização
de critérios, bem como para o
acesso de todos os que participam do Programa.
Além disso, o Portal traz ao
conhecimento geral alguns documentos importantes como o
MCOP – Manual de Critérios e
Orientações, o Programa VEMSER e outros.
É um ponto de partida animador para a resolução de questões operacionais do PASBC.
Impõe-se, por outro lado, que
seja valorizada a interatividade
na relação beneficiários/prestadores/gestores, para que sejam
esclarecidos casos de dúvida e
haja uma permanente atualização do conteúdo.
O PASBC Expresso já pensa em
criar uma coluna dedicada exclusivamente ao Portal.
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MUDANÇA NO PRÓ-CARDÍACO
No último dia 02 de abril, a ADRJA emitiu comunicado aos titulares
do PASBC informando que o Hospital Pró-Cardíaco, de maneira unilateral, notificou a Gerência Administrativa que as cobranças dos honorários das equipes médicas cirúrgicas não serão mais encaminhadas
junto com a conta hospitalar. A vigência dessa decisão é datada do
dia 01 de abril.
O Comunicado informa, ainda, que diante dessa decisão, a remuneração dos honorários médicos da equipe cirúrgica, envolvida na
realização de procedimentos naquele hospital, passará a ser apresentada aos beneficiários para ressarcimento através do regime de
reembolso. A ADRJA esclarece que está em processo de negociação
com o Pró-Cardíaco, objetivando uma solução que melhor atenda aos
beneficiários do PASBC.

APARELHOS AUDITIVOS
O Sinal-RJ firmou convênio com a TELEX Soluções Auditivas para aquisição de seus produtos, que trará benefícios aos possíveis clientes,
com descontos significativos. Maiores informações entrar em contato através do telefone (21)
3184-3500 ou o e-mail sinalrj@sinal.org.br.

CADASTRAMENTO NO PORTAL
Colegas aposentados estão tendo dificuldades para obter a senha de
acesso à área restrita do Portal do PASBC. Como os seus e-mails não
possuem a extensão bcb.gov.br, não se encontram cadastrados. Nesse
caso, siga o roteiro abaixo:
•

encaminhe e-mail para o endereço portal.bcbsaude@bcb.gov.br,
pedindo o cadastramento do e-mail pessoal;

•

por questão de segurança, a equipe do Portal solicitará a confirmação de alguns dados; e

•

confirmados os dados, o titular receberá o login e a senha no e-mail
cadastrado.

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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PROGRAMA
VEMSER

DIAGNÓSTICO
Dr. Julio Caldas

Deus nos ajude!
como neurocirurgia e cirurgia vascular?

Tomei ciência de um “Adrja Comunica”, a respeito do convênio
com o Pró-Cardíaco, que me deixou
bastante preocupado:
1. “A partir de 01/04/2012 a cobrança de honorários médicos seria
diretamente junto ao beneficiário”.
Quais honorários? Todas as equipes estariam fazendo isso?
2. “(...) está credenciado nas especialidades de cardiologia e neurologia.”
Ué, e as demais especialidades há
anos credenciadas junto ao PASBC,

3. Finalmente, cita em seu último
parágrafo opções para a cobertura
dessa imensa lacuna, hospitais que
são bons, como hospitais gerais,
mas não de um nível como o do Pró-Cardíaco, há anos nosso credenciado e um dos melhores do Brasil.
O que me aflige, realmente, é se
estamos perdendo espaço junto a
centros médicos de qualidade. Vemos na mídia que hoje em dia se
corre para os Hospitais Sirio Libanês
e Einstein, em São Paulo, vindo de
longe e até mesmo de fora do país
e nós aqui no BC estamos perdendo um hospital de primeira linha.
Eu digo perdendo porque, quem se
aventura a se internar no Pró-Cardíaco e ser acompanhado por uma
equipe “livre-escolha”?
Saúde para todos!

RAIO-X DO REGULAMENTO
Livre Escolha
No regime de livre escolha, o participante deve efetuar o pagamento das
despesas diretamente ao prestador,
solicitando o reembolso do valor despendido, que está limitado aos valores
da tabela adotada na respectiva praça
(Art. 37, §§ 1º e 2º).

O Programa já conta com
mais de 1200 beneficiários
com os respectivos termos
de adesão homologados.
Segundo o DEPES, a avaliação é positiva embora ainda existam problemas de
ordem operacional. Os gestores informam que estão
trabalhando no sentido de
sanar essas questões, mantendo permanente contato
com a QUALICORP.

Lista de
Medicamentos
Na área restrita do Portal do
PASBC, na coluna “Documentos”, encontram-se listados,
por ordem alfabética, todos
os medicamentos que o Programa ressarce nos percentuais de 70% a 100%, na forma
de auxílio (diretamente pelo
Programa).
Como já informamos, o beneficiário só passa a ter direito a esse benefício a partir
da homologação do Termo de
Adesão pelos gestores operacionais do PASBC.

O PASBC pode efetuar antecipação de
recursos para tratamento de saúde do
participante e seus dependentes inscritos (Art. 40), observados os critérios
estabelecidos em norma complementar
(MCOP – Capítulo 21).
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