
PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS PLANOS OFERECIDOS PELA GEAP – AUTOGÊSTÃO EM SAÚDE 
Plano 

 
Características 

 
Segmentação 
Assistencial 

Acomodação 
 

Coberturas 
 

Carência 
 

GEAP - Saúde Vida 
 

O plano GEAP Saúde Vida é um 
plano coletivo empresarial, de 
abrangência nacional, sem 
coparticipação, com 
acomodação em apartamento ou 
enfermaria, regido pela 
legislação emanada pelo Poder 
Público, pelo Estatuto da GEAP 
e por seu regulamento.  
 

Ambulatorial + Hospitalar 
com obstetrícia + 
Odontológico 
 

Apartamento e 
Enfermaria  
 

- Rol da ANS 
- Transplantes 
- Assistência Odontológica conforme Rol - da ANS + 
30 Procedimentos Odontológicos + clareamento 
dental + próteses dentárias. 
 -Programa de Auxilio Financeiro para OPME não 
cirúrgica 
- Programa de Auxilio Financeiro para medicamentos 
especiais 
- Programa de Auxilio Financeiro para Educação do 
menor com Deficiência 
- Programa para Acesso à Bens e Serviços 
- Política MAIS saúde 
 

24 horas para 
urgências e 
emergências; 
90 dias para os demais 
procedimentos  
 

GEAP - Saúde II 
 

O plano GEAPSaúde II é um 
plano coletivo empresarial, de 
abrangência nacional, com 
acomodação em apartamento ou 
enfermaria, regido pela 
legislação emanada pelo Poder 
Público, pelo Estatuto da GEAP 
e por seu regulamento.  
 

 Ambulatorial + Hospitalar 
com obstetrícia 
+Odontológico 
 

Apartamento e 
Enfermaria  
 

- Rol da ANS 
- Transplantes 
- Assistência Odontológica conforme Rol da ANS + 
30 Procedimentos Odontológicos + Isenção de 
Participação para os procedimentos Odontológicos 
Preventivos + clareamento dental + próteses 
dentárias.  
- Isenção de carência para consultas ambulatoriais 
obstétricas e parto 
- Programa de Auxilio Financeiro para OPME não 
cirúrgica  
- Programa de Auxilio Financeiro para medicamentos 
especiais  
- Programa de Auxilio Financeiro para Educação do 
menor com Deficiência  
- Programa para Acesso à Bens e Serviços  
- Política MAIS saúde 

24 horas para 
urgências e 
emergências; 
90 dias para os demais 
procedimentos. 
 

GEAP - Clássico 
 

O plano GEAPClássico é um 
plano coletivo empresarial, de 
abrangência nacional, com 
acomodação em apartamento, 
regido pela legislação emanada 
pelo Poder Público, pelo 
Estatuto da GEAP e por seu 
regulamento.  

Ambulatorial + Hospitalar 
com obstetrícia + 
Odontológico  
 

Apartamento - Rol da ANS 
- Transplante de fígado + Transplante de Coração 
- Assistência Odontológica conforme Rol da ANS + 
12 Procedimentos Odontológicos + Isenção de 
Participação para os procedimentos Odontológicos 
Preventivos + clareamento dental 
- Isenção de carência para consultas ambulatoriais 
obstétricas e parto. 

24 horas para 
urgências e 
emergências; 
180 dias para os 
demais procedimentos. 
 



 - Programa para Acesso à Bens e Serviços 
- Política MAIS saúde 

GEAP - Essencial 
 

O plano GEAPEssencial é um 
plano coletivo empresarial, de 
abrangência nacional, com 
acomodação em enfermaria, 
regido pela legislação emanada 
pelo Poder Público, pelo 
Estatuto da GEAP e por seu 
regulamento. 

Ambulatorial + Hospitalar 
com obstetrícia + 
Odontológico  
 

Enfermaria - Rol da ANS 
- Transplante de fígado + Transplante de Coração. 
- Assistência Odontológica conforme Rol da ANS + 
12 Procedimentos Odontológicos + - Isenção de 
Participação para os procedimentos Odontológicos 
Preventivos + clareamento dental.  
- Isenção de carência para consultas ambulatoriais 
obstétricas e parto. 
- Programa para Acesso à Bens e Serviços. 
 -Política MAIS saúde. 
 

24 horas para 
urgências e 
emergências; 
180 dias para os 
demais procedimentos. 
 

GEAP - Referência 
Vida 

 

O plano GEAP Referência Vida 
é um plano coletivo empresarial, 
de abrangência nacional, sem 
coparticipação, com 
acomodação em enfermaria, 
regido pela legislação emanada 
pelo Poder Público, pelo 
Estatuto da GEAP e por seu 
regulamento.  
 

Ambulatorial + Hospitalar 
com obstetrícia 
 

Enfermaria 
 

- Rol da ANS + Isenção de carência para consultas 
ambulatoriais obstétricas e parto  
- Programa para Acesso à Bens e Serviços  
- Programa Viva Melhor  
 

24 horas para 
urgências e 
emergências; 
120 dias para os 
demais procedimentos  
 

GEAP - Referência 
 

O plano GEAP-Referência é um 
plano coletivo empresarial, de 
abrangência nacional, com 
acomodação em enfermaria, 
regido pela legislação emanada 
pelo Poder Público, pelo 
Estatuto da GEAP e por seu 
regulamento.  
 

Ambulatorial + Hospitalar 
com obstetrícia  
 

Enfermaria 
 

- Rol da ANS  
- Isenção de carência para consultas ambulatoriais 
obstétricas e parto. 
- Programa para Acesso à Bens e Serviços. 
- Política MAIS saúde. 
 

24 horas para 
urgências e 
emergências; 
120 dias para os 
demais procedimentos  
 

 


