
Item Perguntas Titular Dep.1 Dep.2

1 Já necessitou de internação hospitalar ou de alguma cirurgia? Quando? Por quê? Qual o nome do Médico? Qual o nome Hospital?

2 Já fez ou faz uso de algum medicamento regularmente (diariamente)? Qual? Por quê?

3 Já esteve incapacitado para o trabalho por algum período? Quando? Por quê? Seu local de trabalho é em condição perigosa ou insalubre?

4 Doenças do aparelho cardiovascular (ex: angina, infarto, insuficiência cardíaca, pressão alta, varizes, avc, ou outras).

5 Doenças do aparelho respiratório (ex: asma, bronquite, enfisema, pneumonia de repetição ou outras).

6 Doenças do aparelho digestivo (ex: gastrite, úlcera, cálculo de vesícula, cirrose, colicistite, esofagite, pancreatite, hérnia de qualquer natureza, ou outras).

7 Doenças neurológicas e/ou cérebro vasculares (ex: derrame cerebral, paralisia cerebral, alzhimer, parkinson, epilepsia, convulsão, ou outras).

8 Doenças ortopédicas (ex: artrose, hérnia de disco, luxação, dor nas costas, ou outras). Já se submeteu ou submete-se a fisioterapia? Por quê?

9 Doenças do aparelho intestinal (divertículo, hemorróidas, hérnia inguinal, sangramento nas fezes, ou outras).

10 Doenças do fígado (cirrose, hepatite A, B ou C, ou outras).

11 Doenças da vesícula (cálculo de vesícula, ou outras).

12 Doenças de aparelho urinário (ex: cálculo renal, insuficiência renal, infecção dos rins e vias urinárias, bexiga caída, perda de urina, ou outras).

13 Doenças de ouvido, nariz, garganta e oftalmológicas (ex: desvio de septo nasal, sinusite, amidalite, cataratas, glaucomas, miopia, estrabismo, rinite, ou outras).

14 Doenças ginecológicas e das mamas (ex: períneo, mioma, endometriose, HPV, nódulo de mama, cisto de ovário, biópsia de colo uterino, atraso menstrual, ou outros).

15 Doenças de articulação ( osteoporose, artrose, ou outras).

16 Doenças dos órgãos genitais (ex: fimose, próstata, hidrocele, ou outros).

17 Doenças mentais (psiquiátricas) e do comportamento (psicológicas) (ex: depressão, esquizofrenia, ansiedade, outros).

18 É ou foi fumante? Quantos cigarros por dia?

19 Faz ou fez uso de bebidas alcoólicas? Quantas vezes por semana?

20 Doenças ou malformações congênitas, transplantes ou falta de órgãos.

21 Doenças endócrinas ou metabólicas (ex: diabetes, tireóides, obesidade, ou outros).

22 Doenças auto-imunes (tireóide, lupus, artrite reumatóide, ou outras).

23 Câncer, tumores, doenças do sangue, infecto contagiosas, doenças relacionadas ao HIV (AIDS) e suas consequências (ex: anemia, leucemia, púrpu-
ra, carcinoma, hepatite, turbeculose, DST, talassemia ou outras).

24 Já necessitou de quimioterapia, radioterapia, diálise, hemodiálise, transfusão de sangue, ou outros derivados.

25 Apresenta e/ou manifesta algum sinal e/ou sintoma que possa indicar a existência de alguma doença? (ex: tontura).

26 Algum problema de saúde não citado? Qual?

27 Encontra-se ou há suspeita de gravidez? Possui complicação em parto anterior?

28 Faz ou fez uso de prótese ou órtese? Quando? Aonde? Por quê?

29 Tem indicação de submeter-se a algum tratamento clínico ou cirúrgico?

30 Tem qualquer deficiência de órgãos, membros ou sentidos?

31 Sua altura

32 Seu peso
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Item Data do evento Titular Dep.1  Dep.2 Especificações

_______/_______/__________

_______/_______/__________

_______/_______/__________

_______/_______/___________

Nome do titular:___________________________________________________________________________________ CPF:____________________________________

Nº da Proposta:___________________________

Dependente 1 ____________________________________________________________________________________ CPF:____________________________________

Dependente 2 ____________________________________________________________________________________ CPF:____________________________________
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 um médico de sua livre escolha, caso em que as despesas com os honorários serão inteiramente de sua responsabilidade. Responda às questões abaixo fornencendo as infor-
mações solicitadas e assinaladas “S” para as respostas afirmativas e “N” para as respostas negativas, no que diz respeito ao proponente titular e também aos seus dependentes.

Local e data

_________________________,__________/__________/__________________

Assinatura do Titular ou do responsável legal pelo Titular (menor de idade)

_________________________________________________________________

Declaro para devidos fins, que estou ciente e de acordo com a substituição da 
ficha de Declaração de Saúde contida na solicitação de adesão nº____________
pelo presente documento de Retificação.

RETIFICAÇÃO DECLARAÇÃO DE SAÚDE
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