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Empresarial / Coletivo por adesão  
Os campos abaixo são de preenchimento obrigatório e não poderão ser rasurados 
 

Nome de quem utilizará o plano de saúde (completo e sem abreviaturas) Telefone / Celular para contato 

      (    )       
 

Matrícula Área/órgão 

            
 

Preencha a informação do campo 1, e em seguida marque com um “x” as demais opções. 
Escolha “SIM” caso esteja ciente de que é portador de tal condição e especifique. Caso contrário, assinale “NÃO”. 
 

1. Informe seu peso atual kg (quilos) Informe sua altura m (metros) Exemplos: altura acima de 1 metro: 1,65 
                                                                  altura abaixo de 1 metro: 0,55 

               kg                   m 
 

 

2. É portador(a) de alguma doença do sangue, como anemias 
adquiridas (carencial, hemolítica e aplásmatica) ou anemias 
hereditárias (talassemia e falciforme) ou outra?   

 

 Sim     Não 

 

Qual? _________________________     

3. É portador(a) de algum distúrbio do sono, como apneia do 
sono, ronco, em caso de menor de idade, ou outro? 

 

 Sim     Não 
 

Qual? _________________________     

4. É portador(a) de alguma doença das articulações, como 
artrose, tendinite ou outra? Em que parte do corpo? 

 

 Sim     Não 
 

Qual? _________________________     

5. É portador(a) de alguma doença dos rins, como calculose, 
insuficiência renal ou outra, tem rim transplantado ou necessidade 
de transplante? 

 

 Sim     Não 
 

Qual? _________________________     

6. É portador(a) de alguma doença dos olhos, como 
miopia,hipermetropia, astigmatismo, presbiopia, catarata, 
estrabismo, glaucoma, lesão de córnea, pterígio, ou tem 
necessidade de transplante de córnea? 

 

 Sim     Não 
 

Qual? _________________________     

 

7. É portador(a) de alguma colagenose, como lúpus, 
esclerodermia, polidermatomiosite, artrite reumatoide, vasculites 
ou outras?  

 

 Sim     Não 
 

Qual?_________________________     

 

 
 

8. É portador(a) de diabetes mellitus? Especificar o tipo.    
 

 Sim     Não Qual? _________________________     
 

9. É portador(a) de alguma doença da boca ou das glândulas 
salivares, maxilares, hipertrofia de adenoide ou amígdalas, ou 
outra?    

 

 Sim     Não Qual? _________________________     
 

10. É portador(a) de alguma doença da coluna (cervical, dorsal, 
lombossacra, coccigea)? 

 

 Sim     Não Qual? _________________________     
 

 

11. É portador(a) de alguma doença das artérias (carótida, aorta, 
femoral)?     

 

 Sim     Não Qual? _________________________     

 

12. É portador(a) de alguma doença do coração (reumática, 
valvular, isquêmica, infecciosa, muscular, congênita, etc.)?    

 

 Sim     Não 
 

Qual? _________________________     
 

 

13. É portador(a) de alguma doença do aparelho digestivo, com 
cirrose hepática, hepatite, calculose de vesícula, pancreatite, 
enterite, colite, gastrite, úlcera, hemorroida, esofagite, 
diverticulose ou outra?  

 

 Sim     Não Qual? _________________________     
 

14. É portador(a) de alguma doença dos ouvidos e mastoides, 
como surdez, otite crônica, rinite alérgica ou outra? 

 

 Sim     Não Qual? _________________________     

 

15. É portador(a) de alguma doença do sistema nervoso, como 
doença de Parkinson, doença de Alzheimer, epilepsia, sequela de 
AVC, tumores, paralisia, meningite ou outras? 

 

 Sim     Não Qual? _________________________     
 

 

16. É portador(a) de alguma doença da próstata (para os 
homens), das mamas ou endometriose (para as mulheres), de 
doenças dos órgãos genitais, de incontinência urinária ou outra?     

 

 Sim     Não Qual? _________________________     
 

 

17. É portador(a) de alguma doença dos ossos, como 
osteoporose, sequela de fraturas ou outra?     

 

 Sim     Não Qual? _________________________     
 

18. É portador(a) de alguma doença dos pulmões, como doença 
pulmonar obstrutiva crônica, asma, enfisema, tuberculose ou 
outra? 

 

 Sim     Não Qual?_________________________     
 

 
 

19. É portador(a) de algum tipo de hérnia, como inguinal, de hiato, 
umbilical, incisional, epigástrica ou outra?     

 

 Sim     Não Qual? _________________________     
 

 

20. É portador(a) de hipertensão arterial ou, no caso de gestante, 
de doença hipertensiva específica da gravidez?     

 

 Sim     Não Qual? _________________________     
 

21. É portador(a) de alguma doença de pele, como tumores, 
manchas ou outras? Especificar local. 

 
 

 Sim     Não Qual? _________________________     
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22. É portador(a) de alguma deficiência física, como malformação 
congênita ou anomalias cromossômicas? 

 

 Sim     Não Qual? _________________________    

23. É portador(a) de algum tipo de câncer (neoplasia maligna)? 
Especificar ano do diagnóstico. 

 
 

 Sim     Não Qual? _________________________     

24. É portador(a) de obesidade mórbida? 
 
 

 Sim     Não Qual? _________________________     

25. É portador(a) de alguma doença muscular, como miastenia 
grave ou outra? 

 
 

 Sim     Não Qual? _________________________     

26. É portador(a) de vírus HIV (vírus da AIDS)? 
 
 

 Sim     Não Qual? _________________________     

27. É portador(a) de alguma doença das glândulas endócrinas, 
como tireoide, paratireoide, hipófise ou suprarrenal? Especificar 
glândula e doença. 

 
 

 Sim     Não Qual? _________________________     
 

28.É portador(a) de alguma doença das veias, como varize, 
microvarize, trombose, úlcera de perna ou outra? 

 
 

 Sim     Não Qual? _________________________     

29.É portador(a) de alguma doença mental? 
 
 

 Sim     Não Qual? _________________________     
 

Se desejar, utilize o espaço abaixo para comentários e informações adicionais sobre as perguntas formuladas nas páginas 
anteriores. 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 

Marque com um X a opção escolhida quanto à orientação médica para preenchimento deste formulário de Declaração de Saúde. 
Declaro que optei por:  
                                                                                                                                                                             Uso exclusivo do médico que orientou o preenchimento. 

 Dispensar a presença do médico orientado para auxiliar-me, por entender que não houve,  

de minha parte, qualquer dúvida com relação as perguntas formuladas e suas implicações. 

 Ser orientado(a) por médico(a) de minha escolha, ciente de que as despesas com  

honorários serão de minha responsabilidade 

 Ser orientado(a) por médico(a) designado(a) pela REAL GRANDEZA, sem ônus financeiro 

 

 

Declaração 

Declaro que as informações acima são a expressão da verdade, podendo a REAL GRANDEZA considerá-las para análise, aceitação e manutenção 
das coberturas. Declaro, ainda, que estou ciente de que a omissão de informações sobre a existência de doenças ou lesões preexistentes das quais 
saiba ser portador(a) no momento do preenchimento deste formulário de Declaração de Saúde, desde que tal omissão seja comprovada junto à ANS, 
pode acarretar a suspensão ou o cancelamento do contrato. Nesse caso, serei responsável pelo pagamento das despesas realizadas com o 
tratamento da doença ou lesão omitida, a partir da data em que tiver recebido comunicado ou notificação da REAL GRANDEZA alegando a presença 
de doença ou lesão preexistente não declarada. 

 

Assinatura (quando for menor e/ou incapaz, assinatura do responsável legal). 

 

    ______________________________________________________________________________________________ 

 

  
 

      Para uso da REAL GRANDEZA (identificação de CID) 

 
                  

  
                      /  /          

                                                                                                                          Data                              Carimbo e assinatura do médico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  _____________________________________________ 
        Identificação do médico (carimbo ou assinatura) 


