
Doenças do aparelho cardiocirculatório (como angina, infarto, pressão alta, arritmias, aneurisma de aorta, 
cirurgias cardíacas anteriores e doenças cardíacas congênitas, uso de marca-passo, dor no peito, entre outras).

04

05
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Doenças endócrinas e metabólicas (como diabetes, hipotireoidismo, obesidade, hepatite B, hepatite C, doença 
de Chagas, entre outras)

Doenças do sangue, imunológicas e do colágeno ou autoimunes ( como anemias, púrpuras, talassemias, HIV, 
AIDS e suas complicações, lúpus eritematoso, esclerose múltipla e artrite reumatoide, doenças de Crohn, 
retocolite ulcerativa, entre outras).

Doenças do sistema nervoso e cerebrovasculares (como derrame, aneurisma cerebral, paralisia cerebral, 
Parkinson, Alzheimer, epilepcia e doenças congênitas do sistema nervoso, esclerose lateral amiotrófica, 
neurocisticercose, entre outras).

Doenças crônicas do aparelho respiratório e/ou doenças do ouvido, do nariz e da garganta (como asma, 
bronquite, enfisema, pneumonia de repetição, sinusite e desvio de septo nasal, entre outras).

Doenças ortopédicas (com artrose, hérnia de disco, deformidade óssea, osteoporose, lesão ligamentar, lesão 
do tendão, desvios de coluna, deformidades óssea, congênitas e fraturas de repetição, entre outras).

06

Doenças ou tumorações malignas (como leucemia, mieloma, múltiplo, carcinoma, melanoma, linfoma e todos 
os tipos de câncer).07

Doenças do aparelho urinário e do aparelho reprodutor masculino ou feminino (como cálculo renal, infecção 
urinária de repetição, incontinência urinária, doenças da próstata, cisto do ovário, mioma uterino e nódulos de 
mama, entre outras).

08

Qualquer outra doença que não se relacione ou não se encontre descrita nos itens anteriores ou que tenha 
gerado ou não internação. 

09

01

02

03

Declaro que as informações aqui prestadas são absolutamente verdadeiros e completos, e me responsabilizo civil e criminalmente por eles.
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Havendo a informação de doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) por parte do proponente titular e/ou de seu(s) dependente(s), 
será aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período ininterrupto de até 24 (vinte 
e quatro) meses, contados a partir da data de início da vigência do benefício, a suspensão da cobertura para Procedimentos de 
Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos relacionados à(s) doença(s) ou lesão(ões) 
preexistente(s) declarada(s).

Nenhuma cobertura poderá ser negada ao consumidor para doenças ou lesões preexistentes não declaradas, até que a 
operadora apresente as provas junto à ANS de que o consumidor omitiu as doenças ou lesões no preenchimento desta 
declaração. Até a decisão da ANS, não haverá suspensão do contrato, nem do atendimento.

Cobertura Parcial Temporária (CPT) - "Considera-se Cobertura Parcial Temporária (CPT) aquela que admite, por um período 
ininterrupto de até 24 meses, a partir da data de contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da 
cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que 
relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal" (Art. 
2º, inciso II da Resolução Nº 162 da ANS, de 17/10/2007).

DEFINIÇÕES:

Agravo - "Considera-se agravo como qualquer acréscimo no valor de contraprestação paga ao plano privado de assistência à 
saúde, para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura contratada, para a doença ou lesão preexistente declarada, 
após os prazos de carências contratuais, de acordo com as condições negociadas entre a operadora e o beneficiário (Art. 2º, 
inciso III da Resolução Nº 162 da ANS, de 17/10/2007).

Caso o proponente titular ou qualquer de seus dependentes apresentarem alguma resposta afirmativa em alguma das 
perguntas da página 7, favor informar abaixo o motivo, o tratamento e a periodicidade, o(s) exame(s) feito(s) com seu(s) 
resultado(s), ou qualquer outra informação ou dado importante para a avaliação médica
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