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ANS Nº 41.914-1

Proposta n°OPS n°10

Declaração de Saúde

É obrigatório o preenchimento desta Declaração de Saúde pelo proponente titular 
de próprio punnho e sem rasuras.

Proponente titular
Nome completo

Responda SIM ou NÃO para as questões relacionadas abaixo, utilizando os espaços reservados ao 
Beneficiário Titular e seus Dependentes. Titular Dep.1 Dep.2 Dep.3 Dep.4

01 Já foi internado(a) alguma vez? Especificar.

02 Doenças do aparelho cardiocirculatório (como angina, infarto, pressão alta, arritmias, aneurisma de aorta, 
cirurgias cardíacas anteriores e doenças cardíacas congênitas, entre outras)

03 Doenças endócrinas e metabólicas (como diabetes, hipertireoidismo e hipotireoidismo, obesidade, entre outras) - vide 
IMC (depois de todas as doenças listadas nesse item)

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

05 Doenças do sistema nervoso e cerebrovasculares (como derrame, aneurisma cerebral, paralisia cerebral, 
Parkinson, Alzheimer, epilepsia e doenças congênitas do sistema nervoso, entre outras)

06 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)

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

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

09
Doenças do aparelho urinário e do aparelho reprodutor masculino ou feminino (com cálculo renal, insuficiência 
renal, infecção urinária de repetição, incontinência urinária, doenças de próstata, cistos de ovário, mioma uterino 
e nódulos de mama, entre outras).

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

11 Possui marca passo ou outra prótese interna? (Pinos, placas, parafusos, stents, entre outras).

12
Possui algum tratamento clínico, cirúrgico ou transplante, procedimento ou exames especial (ex: tomografia, 
ressonância, cintilografia, angiografia, cateterismo, litotripsia, etc), programado para os próximos meses? 
Especificar.

Em caso de respostas positivas em algum dos itens anteriores, favor descrever abaixo o tempo e a doença a que se refere:

Informar Titular Dependente 1 Dependente 2 Dependente 3 Dependente 4

Peso

Altura

Assinatura do proponente titular (passível de reconhecimento em cartório)
                                                            ,           /             /              .
        Local                             Data

Declaro que prestei as informações aqui contidas, e estou ciente de que declaração falsa constitui motivo para rescisão 
contratual nos termos da Legislação.
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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 vingência do benefício, a 
suspensão da cobertura para Procedimentos e 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.

DEFINIÇÕES:
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. 2°, inciso II, da Resolução n°162 da 
ANS, de 17/10/2007).

Carências

Os prazos de carência são os períodos nos quais nem eu nem meu(s) beneficiário(s) dependente(s) 
teremos direito a determinadas coberturas, mesmo que em dia com o pagamento do benefício. Haverá 
prazos de carência para utilização do Benefício, conforme tabela indicativa abaixo. Para efeitos de isenção 
de carências, devem-se observar as normas regulamentares da ANS e a legislação em vigor e se houver 
redução de carências, deve-se observar o Aditivo de Redução de Carências que acompanha esta proposta.

Grupo de 
carências Procedimentos Carência 

Contratual
Redução por 
congêneres

Grupo 1 Urgência e Emergência 24h 24h

Grupo 2 Consultas médicas eletivas 10 dias 10 dias

Grupo 3 Exames Complementares simples 30 dias 30 dias

Grupo 4 Exames Especiais, internações clínicas 180 dias 135 dias

Grupo 5 Internações cirúrgicas e em UTI 180 dias 180 dias

Grupo 6 Consultas e internações psiquiátricas 180 dias 180 dias

Grupo 7 Avaliações e sessões de fisioterapia, psicologia, fonoaudiologia, 
acupuntura, nutrição, terapia ocupacional, ortópica 180 dias 180 dias

Grupo 8 Parto a termo 300 dias 300 dias

Grupo 9 Doenças e Lesões preexistentes 720 dias 720 dias

Carência Contratual Redução por Congêneres

Assinatura do proponente titular (passível de reconhecimento em cartório)
                                                            ,           /             /              .
        Local                             Data

É obrigatório o preenchimento desta Declaração de Saúde pelo proponente titular 
de próprio punnho e sem rasuras.
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Declaro para os devidos fins e efeitos que:

(I) autorizo a Operadora a solicitar, a qualquer tempo, a médicos, hospitais, clínicas, laboratórios 
ou a mim, exames, prontuários e outras informações necessárias a quaisquer esclarecimentos 
relacionados a esta Declaração de Saúde;

(II) estou ciente de que a omissão de informação sobre doença ou lesão preexistente da qual eu e/
ou meu(s) dependente(s) saiba(mos) ser portador(es) na data de assinatura desta Proposta, seja por 
diagnóstico feito, conhecido ou em andamento, desde que seja comprovada na ANS, poderá acarretar 
a suspensão ou o cancelamento do benefício. Nesse caso, como beneficiário, serei responsável 
pelo pagamento de eventuais despesas realizadas com o tratamento da doença ou lesão omitida, a 
partir da data em que eu tiver recebido comunicado ou notificação, por parte da Operadora, sobre a 
existência de doença ou lesão não declarada;

(III) preenchi a Declaração de Saúde contida nas folhas 3 e 4 deste contrato de todos os meus 
dependentes nesse ato e que, sendo meus dependentes maiores de 15 (quinze) anos - esposo(a) ou 
companheiro(a), filho(a) solteiro(a) -, comprometo-me a investigar as informações com eles e, havendo 
necessidade de alteração(ões), eu a(s) apresentarei por escrito, no prazo de 7 (sete) dias contados 
a partir da data de assinatura desta declaração, sob pena de não-atendimento ou de exclusão do(s) 
beneficiário(s) dependente(s) com informações inadequadas e, até mesmo, rescisão, caso apurada 
a omissão;

(IV) tenho conhecimento e total concordância de que a omissão e/ou prestação incorreta ou parcial de 
informações relevantes poderão caracterizar como fraude a adesão ao presente benefício;

(V) para o preenchimento desta Declaração de Saúde, o proponente titular tem a opção de ser 
orientado por um médico indicado pela operadora, sem ônus financeiro para o proponente, ou por um 
médico de sua livre escolha, caso em que as despesas com os honorários serão inteiramente de sua 
responsabilidade:

(       ) Optei por ser orientado por um médico indicado pela Operadora.
(       ) Optei por ser orientado por um médico de minha livre escolha e confiança.
(       ) Dispensei a presença de um médico orientador.

Assinatura do proponente titular (passível de reconhecimento em cartório)

CRM e assinatura do médico, sob carimboMédico orientador (se houver)

Declaro que prestei as orientações necessárias para o proponente titular preencher, de próprio punho, esta 
Declaração de Saúde.

                                                            ,           /             /              .
        Local                             Data

Declaração de Saúde

É obrigatório o preenchimento desta Declaração de Saúde pelo proponente titular 
de próprio punnho e sem rasuras.


