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COMUNICADO PLANO DE SAÚDE GDF SAÚDE – INAS 
INAS – GDF SAÚDE  

 
1) Acomodação: Enfermaria, entretanto, 95% da rede não tem enfermeira. 

 

2) Beneficiários:  
Servidor e Pensionista – Adesão automática, desde 01/04/2022 

Dependente – o Titular deve incluir 

 

3) Custos: 
3.1) Mensalidade: Isento 

3.2) Coparticipação: o servidor paga o correspondente ao uso, limitado aos seguintes 

percentuais: 

3.2.1) 30% para atendimento ambulatorial em geral;  

3.2.2) 5% para internações, atendimento ambulatorial de quimioterapia, 

radioterapia e terapia renal substitutiva;  

3.2.3) 50% para assistência psicológica, fonoaudiologia e terapia ocupacional 

ambulatorial; 

3.2.4) 5% para assistência em Hospital-Dia de saúde mental; 

O hospital dia é um serviço que preenche uma lacuna entre a internação 

psiquiátrica e o ambulatório.  O internamento não é necessário para ele e o 

ambulatório não supri as necessidades deste paciente, porque ele precisa de um 

http://entidadesintegradasdf.org.br/
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ENTREVISTA

Para a Delegada Larissa Bohrer, que 
atua na 6ª Delegacia de Polícia do Pa-
ranoá, o aprendizado no exercício da 
profissão é diário. Ela afirma que seu 
trabalho é imprescindível para elevar o 
nível segurança na comunidade onde 
atua. A região administrativa do Distri-
to Federal possui inúmeros problemas 
sociais e altos índices de criminalida-
de, especialmente no que diz respeito 
às violências doméstica e sexual con-
tra crianças e adolescentes.

“Esforço-me ao máximo para dar à 
sociedade uma resposta rápida aos 
casos que nos são apresentados. 
Com o objetivo de tirar de circulação 
os estupradores da região e diminuir 
a sensação de impunidade, várias pri-
sões preventivas têm sido realizadas. 
Vendo nossa atuação nesse sentido, 
as vítimas de violência sexual se en-
corajam a fazer o registro do boletim 
de ocorrência”, afirma.

A Delegacia é o primeiro lugar que 
uma pessoa procura ao ter seus di-
reitos e garantias fundamentais vio-
lados. E, na maioria das vezes, as 
vítimas estão fragilizadas e desespe-
radas. Larissa ressalta que o papel do 

De violência sexual à problemas sociais, Larissa Bohrer
fala sobre seus aprendizados diários como Delegada

Delegado de Polícia vai muito além 
da condução do procedimento inves-
tigatório e da tomada de decisão.  “É 
essencial ter empatia e compaixão 
durante os atendimentos, bem como 
buscar entender as necessidades das 
pessoas que nos procuram também 
faz parte do nosso trabalho.  Muitas 
vezes, a pessoa que chega à Delega-
cia só precisa desabafar ou ser acon-
selhada”, pondera.

A profissional lembra que, em alguns 
casos, a equipe conseguiu realizar 
uma conciliação entre as partes en-
volvidas, sem que haja necessidade 
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de uma apuração criminal, principal-
mente em situações como desaven-
ças entre vizinhos ou brigas conjugais. 
Também há histórias de atendimento 
a pessoas extremamente carentes e, 
por vezes, a equipe se mobilizou para 
fazer ações sociais em prol dessas fa-
mílias. “Poder ajudar o próximo é par-
te mais gratificante e apaixonante da 
carreira de Delegado”, declara Larissa 
Bohrer.

Trajetória profissional

Natural de Natal, capital do Rio Gran-
de do Norte, Larissa de Athayde 
Bohrer Soares se formou em Direito 
em 2009 e advogou em escritórios de 
renome em Brasília e Santa Maria, no 
Rio Grande do Sul. Ela é pós-gradua-
da em Ordem Jurídica e Ministério Pú-
blico e tomou posse como delegada 
na Polícia Civil do Distrito Federal em 
julho de 2019. Naquele ano, Larissa 
foi lotada no expediente da Delegacia 
do Paranoá (6ª DP), onde permanece 
atualmente à frente da SAM e de par-
te da SPCOM.

Já são dois anos e dez meses de car-
reira de Delegada de Polícia - profis-
são que ela afirma ter sido “um sonho” 
desde os tempos de faculdade. “Hoje 
eu tenho certeza de que fiz a esco-
lha certa. Sinto-me realizada profis-
sionalmente. É uma satisfação muito 
grande trabalhar na 6ª DP com uma 
equipe tão dedicada e abnegada, que, 
mesmo diante das dificuldades com a 
falta de recursos humanos e defasa-
gem salarial, não mede esforços para 
combater a criminalidade nas regiões 
do Paranoá e do Itapoã”.

Lidar com o trabalho árduo do dia a 
dia requer, além do esforço pessoal, 
contar com o apoio de pessoas mais 
próximas. E é na família que a dele-
gada encontra o aconchego e a for-
ça para seguir em frente. “O amor e 
o suporte da família são fundamentais 
para enfrentar os desafios da carrei-
ra e manter a saúde mental diante de 
tantas situações tristes e trágicas vi-
venciadas diariamente na Delegacia. 
Principalmente após a chegada do 
meu filho Gabriel, em abril de 2021, 
os momentos em família aliviam o es-
tresse, renovam as energias e tornam 
o trabalho mais leve”, ressalta.

Momentos marcantes

Diante de vários casos e situações que 
surgem no cotidiano, há lições, apren-
dizados e fatos que marcam a carrei-
ra. Larissa conta uma ocorrência que 
marcou seu trabalho na 6ª DP. “Foi 
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quando uma mãe chegou ao plantão 
da Delegacia chorando muito e pe-
dindo ajuda. Ela acabara de descobrir 
que sua filha de 13 anos era diaria-
mente estuprada pelo pai no interior 
do Maranhão. Minha reação inicial foi 
dizer que o fato deveria ser levado 
ao conhecimento da Polícia Civil lo-
cal. Contudo, a senhora disse que se 
tratava de uma área rural, o povoado 
era pequeno e sequer havia delegado 
naquela cidade. Comovida com aque-
la situação, tentei contatar as delega-
cias da região, sem sucesso”. Apesar 
dessa dificuldade na comunicação, 
Larissa estava comovida com aquele 
fato e não desistiu.

“Após muitas ligações, consegui falar 
com o Delegado que estava tempora-
riamente responsável por aquela área, 
porém em outra cidade, sem acesso à 
internet e prestes a entrar de férias. 
Combinei com ele que iria registrar a 
ocorrência, ouvir a comunicante em 
termo de declaração e enviar as pe-
ças a ele. Também contatei e enviei a 
ocorrência à Promotoria local. O Pro-
motor foi até a cidade, representou 
pela prisão preventiva do autor e, em 
menos de uma semana, ele foi preso”, 
conta.

A ajuda àquela mãe e a filha adoles-
cente não parou por aí. Larissa conta 
que a equipe da Delegacia do Para-
noá ajudou a mãe da vítima a comprar 
a passagem de ônibus para que ela 
pudesse acompanhar os policiais no 

momento da prisão do marido. Após 
o episódio, a mulher decidiu se mu-
dar para Brasília com os quatro filhos 
e recomeçou sua vida em solo brasi-
liense. “Cerca de um mês depois, ela 
retornou à Delegacia para dar notícias 
e agradecer o trabalho que fizemos”, 
recorda.

Para finalizar, a Delegada elogia as 
atividades e os serviços oferecidos 
pela Adepol e pelo Sindepo que, nas 
palavras dela, “são excelentes”. “O 
Clube do Delegado é um ambiente 
agradável, que proporciona ótimos 
momentos de desconcentração e la-
zer com a família e amigos”.
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NOTAS

Delegado João Luis Ecthernacht
é homenageado pelo Sindepo

O Sindicato dos Delegados de Polícia do Distrito Federal (Sindepo-DF) prestou 
homenagem ao Delegado João Luis Ecthernacht, diretor da Divisão de Armas 
Munições e Explosivos (DAME). Ele foi agraciado com o diploma de Honra ao 
Mérito em reconhecimento à importância de seu trabalho à frente da DAME. 
O certificado foi entregue ao policial pelo vice-presidente do Sindepo, Marcelo 
Portella.

Enquanto gestor da PCDF, João Luis atuou para a renovação de todo o acervo 
de armas de fogo da corporação, no qual foram fornecidas aos Policiais Civis 
pistolas Glock, calibre 9 mm, equipamento de qualidade e segurança compro-
vadas internacionalmente.
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COMUNICADO PLANO DE SAÚDE GDF SAÚDE – INAS 
INAS – GDF SAÚDE  

 
1) Acomodação: Enfermaria, entretanto, 95% da rede não tem enfermeira. 

 

2) Beneficiários:  
Servidor e Pensionista – Adesão automática, desde 01/04/2022 

Dependente – o Titular deve incluir 

 

3) Custos: 
3.1) Mensalidade: Isento 

3.2) Coparticipação: o servidor paga o correspondente ao uso, limitado aos seguintes 

percentuais: 

3.2.1) 30% para atendimento ambulatorial em geral;  

3.2.2) 5% para internações, atendimento ambulatorial de quimioterapia, 

radioterapia e terapia renal substitutiva;  

3.2.3) 50% para assistência psicológica, fonoaudiologia e terapia ocupacional 

ambulatorial; 

3.2.4) 5% para assistência em Hospital-Dia de saúde mental; 

O hospital dia é um serviço que preenche uma lacuna entre a internação 

psiquiátrica e o ambulatório.  O internamento não é necessário para ele e o 

ambulatório não supri as necessidades deste paciente, porque ele precisa de um 
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apoio maior, porque ele não consegue fazer suas tarefas diárias, não consegue 

se inserir no trabalho, na sociedade ou na vida familiar 

3.2.5) 5 mil reais por evento; 

3.2.6) 15 mil reais por ano; 

3.2.7) 3 eventos por ano. 

3.3) O Inas não cobre o quarto evento do ano. Ou seja, o beneficiário arcará com o toda 

a despesa hospitalar. 

3.4) A coparticipação para todos os atendimentos realizados em regime de internação, 

inclusive com utilização de órteses, próteses e materiais especiais (OPME), será de 5% 

por evento, com teto de R$ 5 mil. Em resumo: 5% do procedimento com teto de R$ 5 

mil.  

3.5) Os valores cobrados pela coparticipação são calculados sobre a tabela que o plano 

paga aos prestadores (disponível no site do Inas), e não os valores de tabela de 

atendimento particular.  

3.5) Tabela de preços Inas: https://inas.df.gov.br/wp-

content/uploads/2021/10/SEI_04001_00000018_2020_13.pdf 

 

4) Cobranças de beneficiários pelo contrato da Adepol: 
4.1) A partir de abril, os delegados que já possuem adesão ao GDF Saúde, pelo 

contrato da Adepol, terão a cobrança apenas da coparticipação gerada em meses 

anteriores. Ou seja, a mensalidade integral referente ao mês de março, foi a última 

cobrada pela Adepol. 

4.2) As despesas com a coparticipação poderão ser utilizadas para declaração de 

rendimentos para fins de redução do pagamento do Imposto de Renda, conforme 

preconizado em legislação. 

 
5) Carências:  

5.1) Os policiais civis que já aderiram ao GDF Saúde, antes do dia 01/04, não cumprirão 

novas carências, ou seja, segue a carência em andamento. 5.2) As adesões 
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automáticas ocorridas em 01/04 e as adesões de dependentes cumprirão os seguintes 

prazos de carência:  

5.2.1) Para atendimento de urgência e emergência, 24 horas; 

5.2.2) Para consultas eletivas, 60 dias; 

5.2.3) Para exames complementares, 90 dias; 

5.2.4) Para os demais casos, 180 dias; 

5.2.5) Para parto a termo, 300 dias.  

5.3) Não existe carência específica para doença pré-existente (CPT). 

Cobertura Parcial temporária - CPT – Consiste no cumprimento de 720 dias de 

carência, relacionado a procedimentos, cirurgias ou internações decorrentes de 

doenças preexistentes. 

 

5.4) O GDF Saúde, por ser autogestão e não estar sujeito à regulamentação pela 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não absorve a carência utilizada em 

planos de saúde anteriores. Portanto, o policial civil estará sujeito à carência com a 

adesão ao plano do Inas. 

Das Garantias de Atendimento no Período de Carência 
Art. 19. Será garantido o atendimento nos casos de 
emergência, após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da 
adesão ao plano, limitada até as primeiras 12 (doze) horas do 
atendimento, não garantindo, portanto, cobertura para 
internação.  
REGULAMENTO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA 
SUPLEMENTAR À SAÚDE – GDF-SAÚDE-DF 
 

6) Situação de quem já estava no plano de saúde Inas  
6.1) Quem já estava no plano de saúde Inas, antes de 01/04, continua com a carência 

contratada da época.  
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6.2) Os dependentes continuarão no plano nas mesmas condições do titular. Ou seja, 

não precisará de aderir os dependentes após a mudança para a PCDF. 

 

 7) Esclarecimentos sobre as carências  
Situação 1: Os beneficiários titular e dependente que já estavam no Inas por qualquer 

outro contrato terão sua situação de carência aproveitada.  

Ex. 1:  Os beneficiários que entraram em março/22 por outro contrato, estando ainda 

em decurso do prazo das carências. Neste caso o prazo de carência continua sem 

interrupção.  

Ex. 2: Os beneficiários que entraram em julho/2021 que cumpriram todas suas 

carências em janeiro de 2022. Neste caso os beneficiários migram para polícia na 

mesma situação, ou seja, sem carência. 

Situação 2: os dependentes dos titulares que entraram em 01/04, pela adesão 

automática da polícia, terão a contagem de prazo para carência a partir da ativação dos 

dependentes no sistema. Ou seja, o prazo de carência NÃO vai retroagir ao dia 01/04.  

Ex.: Os dependentes só foram inclusos hoje, 12/04. Neste caso, começa de hoje o 

prazo de carência para estes dependentes. 

 

8) Documentos necessários para fins de inclusão do dependente:  
1 – Cônjuge ou companheiro (a), Identidade, CPF e Certidão de casamento ou declaração 

pública de união estável; 

2 – Filhos menores de 18 anos de idade;  Identidade, CPF, 

3 – Filhos estudantes universitários menores de 24 anos, Identidade, CPF, declaração 

escolar ou de faculdade e ultimo imposto de renda do titular que conste o filho como 

dependente econômico; 

4 - Filhos em condição de invalidez, Identidade, CPF e documento de comprovação da 

situação de invalidez; 

5 - Enteados ou menores de idade sob guarda judicial do policial civil, Identidade, CPF e 

declaração de Imposto de Renda. 
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8.1) Os ascendentes não são beneficiários do plano. 

 

9) Rede credenciada atual : https://inas.encontreseumedico.com.br/ 
9.1) Atendimento Local, DF 

9.2) O plano de saúde passará a ter cobertura nacional a partir de junho de 2022, por 

intermédio da parceria firmada com a Unimed para atendimento de emergência e 

urgência. 

 

10) Informações Complementares  
10.1) A regulamentação da assistência à saúde para os servidores da PCDF extinguiu 

o modelo de reembolso do Saúde pelo PC SAÚDE. 

10.2) A PCDF não exclui o plano Assefaz. Ou seja, a exclusão do plano Assefaz 

depende da manifestação do servidor, se dirigindo a agencia da Assefaz, localizado na 

506 Sul, entrada pela W2, de segunda a sexta-feira, das 9h as 17h. 

 

11)  Ajuda ou mais informações: 
11.1) Inas: Ligue na Central de Atendimento: (61) 3521-5331. 

E-mail: atendimento@inas.df.gov.br 

     11.2) Adepol: 32347655/32330068, Jaqueline 

 

     12) Como acessar o sistema INAS;  
12.1) Site 

https://inas.maida.health/inas/getRoles.do;jsessionid=A235591EC1327FEA570F28DC

AF9CC066 

12.2.1) Na página do Inas acessar o ícone, PRINCIPAL. 

    Loguin: CPF com pontos e traço.  

    Senha: 6 primeiros dígitos do CPF. 

 

13)  Sobre adesão ao Plano de saúde da Prevent Senior  
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13.1) O interessado poderá entrar em contato pelo telefone 4004-4500 ou por email 

vendassp@preventsenior.com.br, e um dos consultores internos da Prevent senior irá 

atender e passar todas as informações sobre a parceria e planos. 

13.2) Não precisa do titular, delegado, aderir ao plano. Pode aderir apenas o dependente 

na Prevent Senior. 

13.3) Adesão sem carência a qualquer tempo. 

13.4) Exige CPT – Cobertura Parcial Temporária; * 

13.5) Tabela de valores divulgado na revista semanal Delta. 

 

14) Sobre a Assefaz 
14.1) Período de incentivo sem carência: 31/03/2022 a 28/04; 

14.2) NÃO Exige CPT – Cobertura Parcial Temporária; * 

14.3) Adesão é feita pelo site da Assefaz ou pessoalmente na Assefaz 506 Sul, entrada 

pela W2. Contato: 61 9159-4227, Wesley. 

 

Obs: * Cobertura Parcial temporária - CPT – Consiste no cumprimento de 720 dias 
de carência, relacionado a procedimentos, cirurgias ou internações decorrentes de 
doenças preexistentes. 

 

 

 

 

 

        Brasília, 12 de abril de 2022 

 

Amarildo Fernandes 
Presidente Adepol  
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ESPAÇO MULHER

Só no Espaço Mulher você encontra serviços de qualidade com preços que ca-
bem no seu bolso! Com atendimento de excelência voltado à beleza e saúde, 
o local foi pensado especialmente para as delegadas da PCDF, garantindo seu 
bem-estar e zelando por sua valorização.

Seguindo todas orientações de biossegurança, o local funciona aos finais de 
semana, oferecendo a membros da corporação e dependentes serviços a partir 
de R$ 20,00, incluindo design de sobrancelhas, manicure e pedicure, depila-
ção, esfoliação, massagem relaxante, corte, escova e muito mais! Lembrando 
que não é necessário marcar horário.

Para saber mais, entre em contato pelos telefones (61) 3361-8471 ou 
(61) 8247-0506.

Receba o tratamento VIP que você merece!
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CLUBE ADEPOL
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PARCERIAS

Entidades Integradas firmam parceria com Seguros do Brasil!

As Entidades Integradas firmaram uma nova parceria para os associados, o 
Convênio Seguros do Brasil proporciona até 35% de desconto no seguro do 
automóvel! O desconto especial também vale para pais, filhos e cônjuge.
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CLUBE DE VANTAGENS

Descontos exclusivos nos mais diversos serviços e produtos? 
Aqui tem!

Em 2021, as Entidades Integradas renovaram parceria com um clube de be-
nefícios pensado especialmente para seus associados, atendendo a todos os 
gostos e idades. 

Com ampla rede de lojas físicas e virtuais que oferecem descontos exclusivos 
nos melhores produtos e serviços do Brasil, nos setores de automobilismo, tu-
rismo, alimentação, educação, saúde, moda, beleza e muito mais! 

Acesse o site www.clubedodelegado.com.br e saiba mais sobre o Clube do 
Delegado.

http://www.clubedodelegado.com.br
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PARCERIAS

O ICESP é uma instituição de ensino 
superior que atua há mais de 25 anos 
no Distrito Federal, proporcionando 
educação de qualidade e formando 
profissionais de excelência em diver-
sas áreas do conhecimento.

Para associados da Adepol-DF, o des-
conto desse semestre é o valor da 
bolsa adquirida pelo candidato + 5% 
de pontualidade.

Funciona assim: o candidato parcei-
ro deve prestar o vestibular e passar 
ou usar a nota do Enem dos últimos 
quatro anos com média igual ou supe-

rior a 450 pontos. Feito isso, é lança-
do no sistema e ele já garante aquele 
percentual. Com a parceria, ele ainda 
tem direito a mais 5% sobre a bolsa 
que conseguir!

Além da faculdade também há des-
contos para os filhos de colaborado-
res parceiros no “Colégio promove”, 
do Grupo.

Segue o link do vestibular, que já pode 
ser feito para o 1°/2022. 

Link do Vestibular Digital: www.icesp.
br/vestibulardigital/ 

http://www.icesp.br/vestibulardigital/ 
http://www.icesp.br/vestibulardigital/ 
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Presidente da Adepol 
Amarildo Fernandes 

 
Pesidente do Sindepo

Rafael Sampaio
 

Diretoria de Comunicação - Sindepo 
Rafael Seixas e Laryssa Neves

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
Mídia e Conexão

 
Jornalista responsável 

Manuela Correa
 

Diagramação 
Caroline Sousa

REDES SOCIAIS CONTATO

(61) 3233-0068

(61) 3234-0575

EXPEDIENTE

CONTATO

https://www.facebook.com/QueroSerDelegadoOFICIAL/
https://www.facebook.com/adepolsindepodf/
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
https://twitter.com/AdepolSindepoDF
http://adepolsindepo.org.br

