
Guia de Saúde
do Servidor



Olá, servidor(a)! Seja bem-vindo(a)! 

Central de Atendimento
(61) 3521-5331

Nesta cartilha você encontra as principais informações sobre o GDF Saúde, um plano de 
assistência suplementar criado pelo governo do Distrito Federal especialmente para você! 

Sobre o INAS
Para viabilizar o plano, uma antiga demanda de nossos servidores, o GDF optou pela autogestão e 
criou, em 2006, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS.

O INAS é uma entidade sem fins lucrativos, com um perfil 
solidário, que oferece benefícios permanentes aos 
servidores ativos e inativos, titulares e dependentes,
e surge como uma ótima alternativa aos planos de 
saúde comerciais. Com uma equipe profissional e 
multidisciplinar, o instituto está focado na assistência,
melhoria da qualidade de vida e orientações 
para atividades saudáveis de seus beneficiários.
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•Saúde
      Gestão do plano de saúde para os servidores do Distrito Federal e seus familiares.

•Bem-estar
Estimular parcerias que contemplem os servidores na busca 
por uma vida mais saudável. 

•Qualidade de vida 

Implementação de atividades esportivas, de lazer e cultura.



•Autogestão
      A autogestão é uma modalidade de administração na qual uma 
organização institui e administra o programa de saúde de seus 
beneficiários. A prática é fundada nos princípios de solidariedade, 
cooperação, apoio mútuo, autonomia e auto-organização.
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O INAS acredita e segue os seguintes preceitos 

Visão:
Ser reconhecido como instituição que valoriza a pessoa humana e contribui para a formação de cidadãos mais sau-
dáveis.
 
Missão:
Promover assistência digna aos servidores do Distrito Federal e seus familiares, na manutenção da saúde, 
do bem-estar e da qualidade de vida.

Valores:
Ética, transparência, sustentabilidade, comprometimento, meritocracia e trabalho em equipe.

E o nosso compromisso com você é:
“Implementar ações preventivas que melhorem a saúde e a qualidade de vida dos servidores e diminuam a incidência 
de doenças, contribuindo para a melhoria do sistema de saúde regional e nacional”.
 



Tudo que você precisa saber sobre o GDF Saúde!

- Tipo de Cobertura: ambulatorial e hospitalar, com obstetrícia.

- Abrangência: inicialmente, regional.

- Alcance: servidores da administração direta, indireta, autarquias e forças de segurança.

- Beneficiários: servidores ativos, inativos e pensionistas. Funcionários efetivos e comissionados.

- Condições:
- Mensalidade de R$ 400,00 para o titular da ativa e R$ 200,00 para os dependentes. 
- Para servidores inativos e pensionistas, tanto o titular quanto os dependentes pagam R$ 400,00.
- Estes preços são fixos para quem recebe até R$ 10.000,00 brutos de remuneração. 
- Acima desse valor, calcula-se 4% sobre a remuneração para o titular e 1% para cada dependente.

- Coparticipação:
- Assistência em psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional em ambulatório: 50%
- Internações clínicas e cirúrgicas: 5% 
- Tratamentos de quimioterapia, radioterapia e terapia renal em ambulatório: 5%
- Atendimentos ambulatoriais: 30%



-Carências:
- Atendimento de urgência e emergência – 24 horas; 
- Consultas – 60 dias; 
- Exames complementares – 90 dias; 
- Partos – 300 dias; 
- Demais casos – 180 dias.

-Dependentes: 
- Cônjuge ou companheiro(a): a condição de companheiro(a) deve ser comprovada 
mediante declaração expressa firmada e atestada que atenda aos requisitos 
estabelecidos na Lei;
- Filhos menores de 21 anos; 
- Filhos estudantes universitários até 24 anos.

-Rede credenciada:
- Acesse www.inas.df.gov.br e confira quem atende o nosso plano. 
São 37 hospitais e mais de 2300 prestadores de serviço.



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 5) Preencher dados

3) Baixar regulamento 6) Aguardar email de confirmação

4) Clicar em acesse aqui



www.inas.df.gov.br
Central de Atendimento

(61) 3521-5331


