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1) APRESENTAÇÃO DO PLANO.
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O   Instituto   de   Assistência   à   Saúde   dos   Servidores   do   Distrito
Federal - INAS  foi criado com a finalidade de proporcinar  o  novo plano
de saúde dos servidores, o GDF SAÚDE e implementar suas premissas
fundamentais  focadas  na  assistência,  na  melhoria  da  qualidade   de
vida e na orientação para atividades saudáveis de seus beneficiários.
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Informações
importantes sobre

 o GDF Saúde



- Auto-gestão:

- Tipo de cobertura do Plano:

      Atendimento ambulatorial e hospitalar com obstetrícia.

- Modalidade do GDF Saúde - Coparticipação:

Entende-se por coparticipação a parte efetivamente paga pelo 

percentuais.

 

Serão contemplados no GDF Saúde servidores ativos, inativos e 
pensionistas. Funcionários efetivos e comissionados.

A Autogestão é uma modalidade de administração de planos de 
saúde na qual a própria empresa ou organização institui e administra, 
sem finalidade lucrativa, o programa de assistência à saúde de seus 
beneficiários.

A criação de uma autogestão através do INAS – Instituto de Assis-
tência à Saúde do Servidor do Distrito Federal, inicialmente denomi-
nado GDF Saúde, tem a intenção de garantir o amplo acesso a pro-
dutos, benefícios e planos de saúde para todos os servidores e
seus dependentes, utilizando os preceitos das autogestões: Equida-
de e solidariedade.
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- Beneficiários:
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Informações 
relevantes sobre o 
Plano de Saúde



- Alcance: 

Servidores da Administração Direta, Indireta e Autarquias.

- Abrangência: 

Inicialmente, regional.

 
A) Filho(a)s legais até 21 anos ou 24 (Universitário);

condição, inclusive os legalmente adotados.

os menores que, por determinação ou autorização judicial, vivam sob 
sua guarda e sustento.

B) Esposo (a) ou cônjuge.

1o. A condição de companheiro (a) deve ser comprovada medi-
-

sitos estabelecidos na Lei.

- Rede Credenciada

Disponibilizada na página principal do site do INAS. 

- Carência

I – para atendimento de urgência e emergência, 24 (vinte e quatro) 
horas;

II – para consultas, 60 (sessenta) dias;
III - para exames complementares, 60 (sessenta) dias;

IV – para parto a termo, 60 (sessenta) dias; e
V – para os demais casos, 60 (sessenta) dias.

*Carências válidas até dia 01/06/2021.
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Procedimentos
para adesão ao

GDF Saúde
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3) PROCEDIMENTOS PARA ADESÃO AO GDF SAÚDE.

Passo a passo

1) Acessar o site: www.inas.df.gov.br

2) Clicar em adesão ao GDF Saúde

3) Preencher os dados solicitados

4)  adesão



Instituto de 
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Saúde dos Servidores
do Distrito Federalinas

Central de Atendimento
(61) 3521-5331


