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Com o mesmo prazer e dedicação de sempre, trazemos a primeira edição do Jornal Compromisso 
deste ano. Nesta publicação, abordamos temas que fazem parte do nosso dia a dia, como,  
por exemplo, cuidar do Planeta e ter uma participação ativa, nesse processo, com a consciência 
das escolhas de consumo que fazemos. Você pode ser um cidadão atento quando for comprar.   
Outro assunto em pauta é a declaração do Imposto de Renda. É isso mesmo! Chegou a hora de fazer  
a declaração. Aproveite, então, as dicas em nossa sessão de educação previdenciária.
Novo rol de procedimentos da ANS, recadastramento premiado e reajuste do CompesaSaúde 
também fazem parte da sua leitura. Além disso, vamos falar um pouco sobre a “melhor idade”  
e a aposentadoria. Você vai conhecer as experiências de dois compesianos, nesta nova fase  
da vida: o que têm feito e como desfrutar melhor de coisas boas para o corpo e a mente.  
Enfim, Jornal Compromisso significa você bem informado. E o melhor: vivendo plenamente!
Boa leitura!

Editorial EditorialEditorial Editorial

Em abril, daremos início a mais uma edição do CompesaPrev Itinerante.  
Neste ano, traremos temas sobre educação financeira, previdenciária  
e um balanço, da Fundação, referente ao ano passado. Os Participantes 
da CompesaPrev que desejarem sugerir localidades ou temas para serem 
abordados podem mandar sugestões até 7 de março, para o e-mail: 
comunicação@compesaprev.com.br ou ligar para: (81) 33662410.

Editorial EditorialEditorial

Editorial EditorialEditorial

CompesaPrev Itinerante - quinta edição

Coparticipação CompesaSaúde

Para os associados dos Planos I e II são cobrados percentuais, divididos por faixa salarial.

Para o Plano III

Faixas 1 a 3 - 15 % do valor pago à rede credenciada
Faixa 4 a 5 - 20% do valor pago à rede credenciada
Faixa 6 a 8 - 25%  do valor pago à rede credenciada

Os valores da coparticipação são de 20% do valor pago à rede credenciada para todas as faixas 
salariais. É importante ressaltar que, na consulta ao nutricionista e psicólogo, também é cobrada  
a coparticipação. Em média, a cobrança da coparticipação demora cerca de dois meses e vem junto 
com a mensalidade, mas o associado pode acompanhar através de seu extrato de contribuição, 
que pode ser solicitado por e-mail (centralderelacionamento@compesaprev.com.br) ou acessado 
na área restrita do site (www.compesaprev.com.br), na opção CompesaSaúde, informando o login 
(código do usuário, localizado na carteira) e a senha são os números do CPF e data de nascimento 
com as quatro casas numerais do ano.

Consulta médica é ação de atender, diagnosticar ou receitar determinado medicamento 
ou tratamento, podendo ela ser eletiva (quando há marcação) ou de emergência 
(quando é imprevista). Portanto, em ambas as situações, há cobrança de coparticipação.  
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(1) Fundos de Investimentos, Títulos Federais, DPGE  (2) Fundos de ações  (3) Investimentos em shopping center e edificações e outros
(4) Operações com Participantes (5) Taxa que atualiza as obrigações atuariais

Comentário 

Observação 

A CompesaPrev encerrou o ano de 2015 com a rentabilidade de 14,56% a.a., abaixo da meta atuarial, que foi de 16,65% 
a.a.. Justifica-se o não alcance da meta por dois fatores principais: a alta inflação no período e o desempenho negativo 
da Bolsa de Valores. Apesar desse resultado, destacamos a boa performance da Renda Fixa, onde se concentra o maior 
volume da Fundação, que obteve, no ano, a rentabilidade de 17,40%. 

Investimentos – Dezembro 2015 – Plano BD (Benefício Definido)

Segmento

Renda fixa (1)

Renda variável (2)

Imóveis (3)

Empréstimos (4)

Total da carteira

Meta atuarial
(INPC + 5,125% aa) (5)

Valor em R$
Participação sobre  

total dos investimentos
Rentabilidade 
acumulada %

521.568.818,01

31.140.509,30

23.772.045,97

Editorial EditorialEditorial

11.938.521,13

588.419.894,41

88,64%

5,29%

4,04%

2,03%

100%

1,64% 17,40%

-2,21% -9,26%

0,33% 10,62%

1,41% 18,55%

1,33%

1,53% 16,65%

14,56%

Rentabilidade 
mensal %

Evolução dos Associados  
do CompesaSaúde Planos I e II

Mês Titulares Dependentes Agregados Total

3306

3304

3294

4950

4939

4910

886

877

890

9142

9120

9094

Receitas e Despesas 
CompesaSaúde - Planos I e II

Mês Receita R$ Despesa R$

4.297.982,66

4.284.873,78

4.350.625,05

3.011.143,35

3.751.228,95

3.207.080,45

Receitas e Despesas 
CompesaSaúde - Plano III

Mês Receita R$ Despesa R$

151.283,80 

156.906,68 

160.716,68 

121.244,90

102.010,68

86.498,01

Evolução dos Associados do CompesaPrev

Mês Ativos Aposentados Pensionistas Autopatrocinados TotalBPD

2834

2828

2830

1549

1551

1548 

660

657

 656

26

25

26

26

28

27

5095

5089

5086

Evolução do Patrimônio da CompesaPrev 
Evolução Patrimonial R$

671.392.223,43

657.227.327,82

663.984.721,61

Dezembro Dezembro 

Dezembro Dezembro 

Dezembro 

OutubroOutubro

Outubro Outubro

Outubro

Novembro Novembro 

Novembro Novembro 

Novembro 

Evolução dos Associados  
do CompesaSaúde Plano III

Mês Titulares Dependentes Agregados Total

249 

254 

258 

227

236

238

-

-

-

476

490

496

O plano assistencial vem apresentando resultado positivo, gerando um aumento no patrimônio e o cumprimento dos 
critérios mínimos de solvência da operadora, estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, através da 
Resolução Normativa nº 209/2009. Embora esse resultado venha sendo positivo, ainda não oferece segurança desejável, 
considerando os riscos que o Plano irá enfrentar no futuro. Assim sendo, o crescimento do patrimônio representa menor 
reajuste do Plano e elevação da garantia de cobertura assistencial.   
      

Prestando contas

Mês

Dezembro 

Outubro

Novembro 
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É normal que surjam algumas dúvidas ao preencher 
a declaração do Imposto de Renda. Antes de tudo,  
é importante lembrar que as pessoas físicas que receberam 
rendimentos tributáveis superiores a R$ 25.661,70 em 2015  
(ano-base para a declaração do IR deste ano) devem entregar  
a declaração. O prazo para declarar o Imposto de Renda 2016 
terá início no dia 1 de março e terminará no dia 30 de abril, 
mas o melhor é não esperar até o último momento para fazer  
a declaração, pois pode ocorrer lentidão nos sistemas 

de atendimento da Receita Federal - devido ao grande volume de contribuintes que deixam a 
declaração para a última hora. No final de fevereiro, a CompesaPrev enviará, através dos Correios, 
o Comprovante de Rendimentos para os aposentados, pensionistas e quem solicitou resgate.  
Ele poderá ser acessado a partir de março, na área restrita do site, opção CompesaPrev, inserindo 
a matricula, senha (se for primeiro acesso; é dia, mês e ano de nascimento) e o CPF.

Reúna seus documentos 
Você pode começar pelos informes de rendimentos, que comprovam e detalham 
os valores que entraram no seu caixa em 2015. Depois, reúna os comprovantes  

de despesas que poderão ser deduzidas. Os gastos dedutíveis são descontados da sua base  
de cálculo do Imposto de Renda, que é o montante sobre o qual o IR é aplicado. Assim, ao informá-
los, eles podem reduzir o imposto a pagar ou aumentar a sua restituição. Também é preciso reunir  
os documentos que comprovam a compra de bens como imóveis e veículos.

Em que campo devem ser declaradas as contribuições feitas para o plano de 
previdência?
As contribuições devem ser informadas no item “Pagamentos e Doações Efetuados”.
Pesquise o código correspondente a “ Contribuições a Entidades de Previdência Privada”. Preencha 
o nome do beneficiário (Fundação Compesa de Previdência e Assistência- CompesaPrev), o CNPJ 
é 12.585.261/0001-08 e o valor total das contribuições no decorrer de 2015.

Preencha os dados 
Todos os seus rendimentos, despesas e dívidas referentes ao ano de 2015 devem ser 
preenchidas nas fichas que ficam no menu localizado à esquerda. Com os informes de 

rendimentos em mão, observe em qual ficha cada valor deve ser inserido.  Ao abrir a ficha, basta 
selecionar o ícone “novo” e informar os dados solicitados pelo programa.

Editorial EditorialEditorial Educação Previdenciária

Sem dúvida na hora de preencher o Imposto de Renda

Algumas dicas importantes, publicadas pela revista Exame, que vão ajudar você 
na hora de declarar o Imposto de Renda e não correr o risco de cair na malha 
fina!
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Envie sua declaração 
Para fazer a transmissão é preciso baixar o programa Receitanet, que envia a declaração  
à Receita pela web. Assim que o envio da declaração for finalizado, o recibo da entrega será 

gerado. Se ao finalizar sua declaração houver imposto a pagar, o programa indicará o valor e emitirá  
o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF). O pagamento pode ser feito em  
até oito vezes (com juros), com vencimento no último dia útil de cada mês, ou pago em cota única 
até 30 de abril.

Retifique a declaração, caso precise corrigir erros 
Se você já tiver enviado a declaração, mas precisar corrigir algum erro ou incluir alguma 
informação, é possível alterar os dados por meio da declaração retificadora. Basta abrir o 
programa da declaração original a ser corrigida e selecionar a opção “Declaração Retificadora” abaixo 
da pergunta “Que tipo de declaração você deseja fazer?”. Em seguida, informe o número do recibo da 
declaração a ser retificada e altere a informação que deve ser corrigida. Depois de fazer as alterações,  
envie a declaração retificadora da mesma forma que foi feito o envio do formulário original.

Assinale o modelo de declaração (completo ou simplificado) 
No quadro localizado no canto inferior esquerdo do programa, você deve selecionar qual 
será o modelo de tributação da sua declaração. Se optar pela declaração simplificada, 
contará com um abatimento único de 20% dos rendimentos tributáveis, limitado a 15.880,89 reais. 
Já na declaração completa as deduções são feitas uma a uma. O próprio programa mostra qual  
é a opção mais vantajosa para você a partir das suas informações. 

Editorial EditorialEditorial Educação Previdenciária

Veja a tabela com os valores de cada faixa salarial, conforme foi publicado no Diário 
Oficial da União.

Renda Mensal Alíquota Parcela a deduzir do IR

Até R$1.903,98 Isento

R$ 142,80

R$ 354,80

R$ 636,13

R$ 869,36

-

7,5%

15%

22,5%

27,5%Acima de R$ 4.664,68

De R$ 1.903,99 
até R$ 2.826,65

De R$ 2.826,66 
até R$ 3.751,05

De R$ 3.751,06 
até R$ 4.664,68
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Quando o assunto é meio ambiente, muito se fala sobre conscientização 
hoje em dia. Nem sempre as pessoas estão atentas, mas precisam entender 
que é preciso cuidar e respeitar o seu habitat para uma vida mais saudável  
e sustentável. Ações simples no dia a dia, como economizar água ao fechar a 
torneira enquanto escova os dentes, por exemplo, é um ótimo começo rumo ao consumo consciente.

O Instituto Akatu listou “Os 12 princípios do consumo consciente”. Conheça alguns.

1. Planeje suas compras
Não seja impulsivo. Planeje antecipadamente  
e, com isso, compre menos e melhor.
2. Consuma apenas o necessário
Reflita sobre suas reais necessidades  
e procure viver com menos.
3. Reutilize produtos e embalagens
Conserte, transforme e reutilize.

Consumir conscientemente não significa ter que se privar de uma vida mais 
confortável, mas reduzir, reciclar e reaproveitar   tudo o que for possível para contribuir 
com a conservação do meio ambiente e com o equilíbrio do planeta. Vivemos na 
chamada sociedade de consumo, marcada pela constante insatisfação, gerando 
cada vez mais necessidades supérfluas. Como consequência, a humanidade já 
consome 30% mais recursos naturais do que a capacidade de renovação do  
planeta. Nesse ritmo, em menos de 50 anos serão necessários dois planetas Terra  
para atender as necessidades de água, energia e alimentos para a população mundial.  
A melhor maneira de mudar isso é a partir das escolhas de consumo. O que  

comprar? De quem comprar? Como usar? Como descartar? Ao ter consciência dos impactos dessa 
escolha, o consumidor pode contribuir para diminuir os danos negativos. 

Brasileiro: um consumidor em transição
Uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), realizada 
pelo portal de educação financeira ‘Meu Bolso Feliz’, em todas as 
capitais do país, no ano passado, revela que o brasileiro reconhece 
que as atitudes cotidianas ligadas ao consumo são importantes para  
a vida em sociedade, mas somente 69,3% destas ações são classificadas 
como conscientes. Diante dessa realidade, um estudo da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) sobre consumo consciente aponta que  
a solução está em intensificar nas escolas a prática da educação ambiental  
de forma interdisciplinar em todas as áreas. 

Editorial EditorialEditorial Educação Financeira

51,2%

27,0%

21,8%

Consumidor consciente

Consumidor em transição
Nada ou pouco consciente

4. Separe seu lixo
Recicle e contribua para a economia  
de recursos naturais.  
5. Use crédito conscientemente
Crédito gera prestações. Compre só  
o que precisa.

Mas o que é o consumo consciente?

A lista completa com os 12 princípios você encontra no site do Instituto Akatu: www.akatu.org.br
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Editorial EditorialEditorialDe bem com a vida

A chegada da melhor idade
A terceira idade, assim como outras etapas da vida, é uma fase marcada 
por grandes mudanças físicas, psicológicas, sociais, econômicas e outras. 
Neste contexto, a aposentadoria  surge como um fato, em especial, que 
pode transformar a vida do indivíduo em todos esses aspectos. Ela interfere no modo como  
a pessoa idosa se percebe e até como é percebida pela sociedade.
Em 2012, 12,6% da população brasileira correspondia a idosos, estima-se que esse número deve 
quadruplicar até 2060, segundo o IBGE. Não restam dúvidas de que o número de idosos é bastante 
considerável. Mas, e você, como tem se preparado para a chegada da “melhor idade”? De acordo 
com especialistas, a aposentadoria não significa um ponto final, mas sim uma nova fase em que 
a pessoa poderá realizar outros objetivos. Você pode se adaptar às mudanças, continuando ativo 
dentro do que é possível e vivendo com qualidade. 
Na aposentadoria, o indivíduo passa a possuir maior disponibilidade de tempo, seja para o lazer ou 
para o desenvolvimento de atividades que por muito tempo durante a vida estiveram adormecidas. 
No entanto, algumas vezes, o idoso chega a esta etapa, mas não possui um planejamento do que 
irá fazer e como será sua vida a partir de então.  

Vamos conhecer agora algumas dicas de planejamento para que a boa idade seja bem 
aproveitada!

Veja o que os compesianos recém aposentados têm achado desse novo momento da vida!

“Esta nova fase da minha vida está me proporcionando mais tempo para a família e 
para me dedicar ao que mais gosto de fazer. Agora, vou dar continuidade aos meus 
projetos e planos, como construir minha tão sonhada rádio local e o meu estúdio de 
gravação. Estou muito feliz e satisfeito com esse novo momento da vida e agradeço 
muito à Compesa por, durante esses quase trinta anos, me proporcionar o que tenho 
hoje.”   Marcelo Dias

“Eu estou achando a aposentadoria uma coisa ótima. Não consigo ficar parado, então 
estou trabalhando. Cuido do meu sítio, dos meus dois bezerros e faço plantações. 
Sempre gostei de trabalhar, vou continuar assim.”    João severino

- Divirta-se mais;
- Faça parte de grupos de convivência;
- Faça novas amizades; 
- Esteja aberto para novos aprendizados;
- Crie projetos de vida; 

- Tenha uma boa alimentação;
- Pratique exercícios físicos;
- Tenha um bom relacionamento  
   com a família;
- Planeje-se financeiramente.
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Resultado do Recadastramento Premiado 2015 e novidades em  2016 

Premiação - Ganhadores 2015 

Desde o dia 30 de dezembro de 2015, os participantes da ativa que fazem aniversário em 
janeiro receberam o formulário de recadastramento 2016 via e-mail corporativo para conferir 
os dados e enviar à Fundação até o final do mês de aniversário. “As orientações  continuam 
as mesmas: é importante conferir todos os dados, com atenção especial para o tempo de 
trabalho, as empresas em que trabalhou antes da Compesa e seus dependentes no plano 
de previdência”, alerta Patrícia Benício, coordenadora da área Previdencial da Fundação.  
Caso o formulário esteja correto, basta assinar, datar e encaminhar para Fundação. Se houver 
alguma alteração, esta deverá  ser feita no próprio formulário. Com exceção de telefones e e-mails, 
toda mudança deverá ser comprovada com a cópia do documento anexado.“Pretendemos criar 
uma cultura com quem está na ativa, pois no momento da sua aposentadoria ele já está ciente 
de que no mês de seu aniversário é preciso se recadastrar”, esclarece Luciano Santana, diretor  
de Benefícos  da CompesaPrev, sobre a nova metodologia do Recadastramento Premiado 2016. 

Envio - Como no ano anterior, para os ativos o formulário atualizado poderá ser por e-mail 
(centralderelacionamento@compesaprev.com.br), por malote ou presencialmente de segunda 
a sexta, das  8h às 16h30.

Assistidos - O formulário para os assistidos é enviado um mês antes da data de seu aniversário  
e pode ser devolvido até dia 10 do mês subsequente. A entrega poderá ser pessoalmente  
de segunda a sexta, das 8h às 16h30, ou pelos Correios, Malote da Compesa ou portador, desde 
que esteja com reconhecimento de firma na assinatura.
Alerta - Quem não se recadastrar, além de prejudicar o cadastro da Fundação, por estar sendo 
utilizados os dados desatualizados, inviabiliza aquisição de empréstimos. Além disso, os aposentados  
e pensionistas podem ter seus benefícios (aposentadoria ou pensão) suspensos temporariamente. 

A premiação 2016 ocorrerá dia 28 de dezembro, na sede da Fundação. Serão sorteados dois 
vales-presentes de R$ 1.500,00, sendo contemplado um entre os assistidos; outro, entre  
os da ativa. Vale destacar que, em ambos os casos, só concorrem os recadastrados. 

O sorteio ocorreu no dia 29 de dezembro, na sede da Fundação, na presença do 
diretor de Benefícios, Luciano Santana, e da coordenadora do setor Previdencial, 
Patrícia Benício. Na ocasião, ocorreram dois sorteios um entre os participantes da 
ativa e outro entre os assistidos que se recadastraram.

“Nem esperava por esta surpresa. Se já  respondia  ao  recadastramento 
normalmente para manter meus dados atualizados, depois desta sorte vou ficar 
ainda mais atenta”, revela, ainda incrédula, a aposentada Rosilda Geralda da 
Silva, de Jaboatão dos Guararapes, ganhadora de um vale prêmio de R$ 1.000,00 
sorteado durante a segunda edição do Recadastramento Premiado. Além dela,  

o participante da ativa, Marivaldo de Melo Machado, de Garanhuns, foi o outro ganhador.

Editorial EditorialEditorialRecadastramento 2016
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Fique sabendo

Reajuste anual do Compesa Saúde

O aumento da utilização do plano e o índice de reajuste dos contratos 
dos prestadores do CompesaSaúde, que em 2015 chegou a 9,90%, 
foram os principais responsáveis pela definição do reajuste de 12,12% 
nas mensalidades dos titulares e dependentes dos Planos I, II e III, segundo 
análise do Estudo Atuarial do plano. A pesquisa foi apresentada em 
dezembro de 2015 ao Conselho Deliberativo e aprovado em 19 de janeiro 
de 2016, depois da avaliação das propostas, sendo aprovada a que  
o Conselho considerou como a melhor para o equilíbrio financeiro do CompesaSaúde.
Ainda de acordo com o Estudo, outro fator impactante foi o aumento nas despesas com os agregados 
dos Planos I e II (ex-dependentes, cujos titulares optaram em manter o plano pagando 100%  
da tabela). Sendo essas despesas bem maiores que as demais categorias (titulares e dependentes). 
Diante desse fato, o Conselho Deliberativo optou por implantar um reajuste diferenciado para 
esse segmento, de 16,45%. “Como o plano tem natureza coletiva, essa opção foi a indicada para 
não onerar ainda mais para os demais associados”, explica Luiz Fernando Vendramini, atuário 
responsável pelo Estudo Atuarial.
Apesar dos novos valores, existem cerca de 1.883 associados do plano que não sofrerão aumento, 
pois já alcançaram o teto de 16% de seu salário para plano I e II e 20% do salário no Plano 
III, a diferença será assumida pela Compesa. A cobrança dos novos valores deverá ocorrer  
na mensalidade de fevereiro, já que o plano funciona em regime de pré-pagamento.  
As novas tabelas já estão disponíveis no site da CompesaPrev. 

Uma boa notícia para os assistidos da Fundação 

Em maio ocorre o reajuste do benefício dos aposentados  
e pensionistas da Fundação, que recebem a suplementação 
a mais de 1 ano. De acordo com o regulamento, o índice 
adotado é o INPC do IBGE acumulado de maio de 2015  
a abril de 2016. Para os assistidos cujo benefício foi concedido 
de junho de 2015 até maio 2016, vale a regra de aguardar 
a divulgação do dissídio da patrocinadora, Compesa, para 
comparar com o resultado do INPC do IBGE. Será aplicado  
o menor valor. 
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Planos de saúde devem cobrir novos procedimentos

Lista inclui teste rápido para dengue e chikungunya e laser para tratamento de melanoma

Aumento de sessões

Os beneficiários de planos de saúde, adaptados à Lei 
9656/98, como o Plano III do CompesaSaúde agora têm 
direito a mais 21 procedimentos e medicamentos. Para  
a escolha dos novos tratamentos incorporados, a Agência 
Nacional de Saúde (ANS) realizou uma consulta pública, 
entre junho e agosto do ano passado, que recebeu 
6.338 contribuições de consumidores, representantes de 
operadoras de planos e de prestadores de serviços de saúde.
Entre os novos procedimentos, está o teste rápido para 
detecção de dengue e chikungunya - doenças transmitidas 
pelo mosquito Aedes aegypti, só a dengue foi responsável por notificar 199.646 ocorrências em 
Pernambuco no ano passado. Os deficientes auditivos também terão uma nova possibilidade de 
tratamento coberto pelos planos de saúde: um implante que é ancorado no osso. Outro procedimento 
integrado foi o tratamento da incontinência urinária com uso de toxina botulínica (botox). 
Para o câncer, foi incluído o fornecimento de enzalutamida, medicamento oral para tratamento 
de tumores na próstata, bem como o fornecimento de medicação para controle da dor, além de 
laserterapia para tratamento da inflamação da mucosa e termoterapia transpupilar a laser para 
tratamento de melanoma.

Outra mudança com o novo Rol foi a ampliação das sessões 
para pacientes com transtornos da fala e da linguagem. Antes 
tinham direito a 24 sessões de fonoaudiologia por ano, agora 
têm direito a 48 sessões anuais. Para pacientes com transtornos 
globais de desenvolvimento, como autismo e síndrome de 
Asperger, são até 96 sessões de fonoaudiologia por ano.  
No caso da fisioterapia, os pacientes passaram a ter direito  
a duas consultas para cada nova doença diagnosticada, 
antes só tinham direito a apenas uma consulta por doença.  

As consultas de nutrição para as grávidas também foram ampliadas: agora elas têm direito a 12 
durante o ano. Para pacientes com transtornos globais de desenvolvimento, como autismo e síndrome  
de Asperger, são até 96 sessões por ano. Também houve a ampliação das sessões de psicoterapia  
de 12 para 18. De acordo com dados da ANS, as mudanças vão beneficiar 50,3 milhões  
de consumidores nos planos de assistência médica adaptados à Lei 9656/98, como o Plano III  
do CompesaSaúde, além de 21,9 milhões de pessoas com planos exclusivamente odontológicos.
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Atenção!

A ampliação de cobertura descrita é válida para o Plano III  
do CompesaSaúde, que é um plano adaptado à ANS. Os Planos I  
e II, por serem anteriores à Lei 9656 (que criou a ANS e regulamenta 
os planos de saúde), atendem a cobertura e regras na NORMA SAD 
102. Pode ser lida em nosso site www.compesaprev.com.br, menu 
CompesaPrev, em Normas e Legislação.

Conheça alguns dos novos procedimentos de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.
adaptados à Lei 9656/98, como o Plano III, do CompesaSaúde.

Implante de monitor de eventos (looper implantável)
Equipamento implantado abaixo da pele que é acionado pelo paciente durante os sintomas para 
diagnóstico diferencial de palpitações, perdas de consciência, dor no peito e outros sintomas.

C4D fragmento
Exame de Pesquisa de C4d em amostras de biópsia de rim transplantado para diagnóstico de 
rejeição induzida por anticorpos.

Antígeno NS1 do vírus da dengue
Exame laboratorial de sangue utilizado para auxílio diagnóstico de dengue. Na dengue, muitas 
vezes o diagnóstico sorológico não é capaz de confirmar casos suspeitos com evolução grave, 
já que a febre hemorrágica pode ocorrer na janela imunológica, quando as pesquisas de IgM e 
IgG são negativas. Nesses casos, a pesquisa do antígeno NS1 apresenta sua melhor utilidade, 
permitindo o diagnóstico nos primeiros cinco dias de doença.

Chikungunya, exame de anticorpos
Exame laboratorial de sangue utilizado para auxílio diagnóstico da febre Chikungunya, que é uma 
doença viral parecida com a dengue.

Dengue, anticorpos IGG, soro (teste rápido)
Exame laboratorial de sangue, do tipo rápido, utilizado para auxílio diagnóstico de dengue.

Entamoeba histolytica, anticorpos igm - pesquisa e/ou dosagem (amebíase)
Exame laboratorial de sangue para auxílio diagnóstico da amebíase. A infecção pela “Entamoeba 
Histolytica” pode ser assintomática, causar doença invasiva intestinal ou doença extra intestinal.  
O teste é útil, por exemplo, na distinção entre abscessos hepáticos amebianos e piogênicos.

Você pode conferir os 21 procedimentos novos no site da ANS: www.ans.gov.br.
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NOVOS CREDENCIADOS 

REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE 

AMPLIAÇÃO DE COBERTURA 

MUDANÇA DE ENDEREÇO

Araiz cajueiro Carneiro Pereira
Especialidade: ginecologia e colposcopia
Endereço: Rua Vigário Barreto, 43, Derby, Recife - PE
Fones: (81) 3427-5652/99912-0277

As Clínicas Lucilo Maranhão e Lucilo 
Ávila estão realizando exame de USG 
TRANSFONTANELA 

Natalia Alexandre Valgueiro de Carvalho
Especialidade: acupuntura, RPG e biofeedback
Endereço: Praça Barão do Rio Branco, 149, Arcoverde  
Fones: (87) 3822-1548

Tiago Bandeira Mendes Costa 
Especialidade: angiologia/cirurgia vascular
Endereço: Rua das Pernambucanas, 207
Graças, Recife - PE 
Fone: (81) 3416-0075

Lucilo Maranhão 
Fone: (81) 3092-6734
Lucilo Ávila  
Fone: (81) 3217-7888

1 - A clínica Aila Marinheiro está atendendo 
na  Rua Mário Domingues, 112, por trás do 
Hospital Memorial São José.
Fone: (81) 3091-3222
2 - Dr. Cezar Augusto, psicólogo, está 
atendendo na Rua Aprígio Estevão de Lima, 
Centro, 135, Sala 1 , 1º andar, Arcoverde  
Fones: (87) 3822-6392/99637-8525
   

Casa de Saúde São José 
Especialidade: radiodiagnóstico,ultrassonografia, 
odontologia, fisioterapia, análises clínicas
Endereço: Av. Esio Araujo, 607, Pesqueira 
Fone: (87) 3835-1622

Multirim- Unidade De Diagnostico e Terapia Renal  
Especialidade: hemodiálise ambulatorial e hospitalar 
Endereço: Av. Engº Abdias De Carvalho,480,
Madalena 
Fone: (81) 3125-9393/3446-9451

Marilene Ursulino T. da Rocha
Especialidade: odontologia
Endereço: Av. Nunes Machado, 34 -  Centro, Goiana
Fone: (81) 3626-2121

Viva  Mais Medicina Diagnóstica
Especialidade: análises clínicas
Endereço: Rua Do Juazeiro, 06 - A - Areia Branca - 
Petrolina
Fone: (87) 3035-3232

Especialidade: neurologia
  Dra. Zania Augusto Pereira 

Especialidade: cirurgia pediátrica 
  Dr. Lucio Flávio A de Alencar 

Especialidade: mastologia 
  Paulo Vicente de O Lima

Especialidade: Ginecologista e Obstetra 
  Dr. Emilton de Melo Alves
 
Especialidade: proctologia e cirurgia geral 
  Dra. Juliana  Araujo de  Carvalho  Schettini

Especialidade: clínica médica, reumatologia, 
pneumologia e gastroenterologia 
  Dr. Adailton de Alencar Vidal

Notícias Credenciados
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