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ORIENTAÇÃO AO INTERESSADO 

Prezado(a) Interessado(a), 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), instituição que regula os planos privados, entre os quais se incluem 
as autogestões, e que tem como missão defender o interesse público na saúde privada, prevê a necessidade de 
preenchimento de um fiel retrato de sua situação de saúde no momento do seu ingresso como beneficiário de nossa 
entidade. 

O QUE É A DECLARAÇÃO DE SAÚDE? 

É um dos documentos necessários ao processo de inscrição, onde cada um dos interessados no ingresso, de forma 
própria ou por meio de seu representante legal, deve informar as doenças ou lesões pré-existentes que saiba ser 
portador no momento da solicitação de sua filiação. Para o seu preenchimento, o interessado tem o direito de ser 
orientado, gratuitamente, por médico credenciado/indicado pela operadora. O interessado também pode optar por 
um profissional de sua escolha, desde que assuma o custo da orientação. 

Se a pessoa toma medicamentos regularmente, consulta médicos por problemas de saúde do qual conhece o 
diagnóstico ou dele suspeita, fez qualquer exame que identificou alguma doença ou lesão, esteve internado ou 
submeteu-se a alguma cirurgia ou tratamento, DEVE declarar, de forma inequívoca, estas condições, além de outras 
relativas a sua condição de saúde ou doença, que ajudem a entidade a planejar sua assistência futura e, ainda, 
determinar as chamadas “doenças ou lesões preexistentes”, que justificam a imposição de determinadas situações de 
carência estendida. 

AO DECLARAR DOENÇAS E/OU LESÕES NO MOMENTO DO PEDIDO DE INGRESSO: 

 A entidade NÃO poderá impedir seu ingresso no plano de saúde. Caso isto ocorra, informe nossa Ouvidoria;

 A entidade pode oferecer a cobertura total ou uma COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT);

 No caso de CPT, haverá restrição de cobertura para cirurgias, leitos de alta tecnologia (UTI, unidade coronariana
ou neonatal) e procedimentos de alta complexidade (PAC = tomografia, ressonância, etc. *), EXCLUSIVAMENTE
relacionados à doença ou lesão declarada, por até 24 meses, contados a partir da efetiva data de ingresso do
beneficiário. Após o período máximo de 24 meses do ingresso, a cobertura passará a ser integral;

 A entidade pode oferecer o AGRAVO em substituição à CPT. O agravo é um acréscimo no valor da mensalidade,
pago em adicional e pelo mesmo tempo que seria válida a CPT;

 NÃO haverá restrição de cobertura para consultas médicas, internações não cirúrgicas, exames e procedimentos
que não sejam de alta complexidade, mesmo que relacionado à doença ou lesão preexistente declarada, desde
que cumpridos os prazos de carências regulares estabelecidos no estatuto e demais regulamentos internos;

 NÃO caberá alegação posterior de omissão de informação na Declaração de Saúde por parte da entidade.
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AO NÃO DECLARAR AS DOENÇAS E/OU LESÕES QUE SAIBA SER PORTADOR NO MOMENTO DA SOLICITAÇÃO DE 
INGRESSO/ADESÃO: 

 A ABAS 15 pode solicitar exames que entenda serem cabíveis para constatar questões de doença do interessado.
Constatando-se eventual omissão intencional, poderá, inclusive, solicitar abertura de processo administrativo junto
à ANS, denunciando o fato;

 Comprovada omissão de informação pelo interessado, a entidade poderá se recusar a aceitar seu ingresso ou
rescindir todo um grupo familiar como penalidade, sendo uma obrigação a declaração da verdade para
harmonização da relação entre as partes;

 ATENÇÃO! A ABAS 15 poderá oferecer redução ou isenção da carência, o que não significa que dará cobertura
assistencial para as doenças ou lesões que o INTERESSADO saiba ter no momento da adesão. A cobertura parcial
temporária (CPT) não é uma mera carência, mas instrumento de equilíbrio na assunção dos riscos. Portanto, o
INTERESSADO não deve deixar de informar se possui alguma doença ou lesão ao preencher a Declaração de Saúde.

*Para consultar a lista completa de procedimentos de alta complexidade (PAC), acesse o Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde da ANS no endereço eletrônico: www.ans.gov.br. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a ANS pelo telefone 0800-701-9656 ou consulte a página da ANS 
www.ans.gov.br – Perfil Beneficiário. 

,  /    / 

Local Data 

Nome do 
Interessado: 

Nome do 
Representante 
Legal: 

CPF do 
Interessado: 

Assinatura 
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INFORMACÕES IMPORTANTES 

1. A Entrevista Qualificada consiste no preenchimento das informações que seguem.

2. O interessado terá o direito de ser orientado, sem ônus financeiro, por um médico da ABAS 15, ao que damos
preferência. Se preferir, poderá ser orientado por um profissional de sua livre escolha, assumindo, neste caso, o ônus 
financeiro desta opção. Inclusive, é permitido a comunicação entre o médico da ABAS e o médico de eleição. 

3. Cobertura Parcial Temporária (CPT: período ininterrupto de até 24 meses, a partir da data do ingresso efetivo, de
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 INTERESSADO 
ou seu representante legal. 

4. Admitir-se-á opção por Agravo, seja ele acréscimo no valor da contribuição mensal regular do plano de assistência
autogerido, que substitui a aplicação da Cobertura Parcial Temporária, e que vige pelo mesmo período. 

5. O INTERESSADO realizará o preenchimento da Declaração de Saúde com assistência de médico orientador?

a) ( ) Sim, médico fornecido pela ABAS 15.

b) ( ) Sim, outro médico, a saber, _________________________________

c) ( ) Não, e declaro que dispensei a presença do médico orientador para o preenchimento desta Declaração de Saúde,
assumindo os eventuais ônus decorrentes deste ato, responsabilizando-me pelas informações ora prestadas. 

,  /    / 

Assinatura Interessado / representante legal Data 
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Nome do Interessado: 

Nome do Representante Legal: 

Data de Nascimento:  Idade: 

a) Responder o questionário abaixo, escrevendo SIM ou NÃO em cada um dos itens. Se a resposta for SIM, especificar
a doença ou lesão a que se refere. O médico orientador não pode responder pelo(a) interessado(a). 

Somente para clientes até 14 anos incompletos - Responder os itens de 1 a 28 

1 Somente para menores de 2 anos: 

Peso ao Nascer: Idade Gestacional: 

Intercorrências Neonatais: 

Evolução de peso e crescimento: 

Permite-se o uso de S (sim) e N (não), desde que claramente identificáveis 

Doença ou Lesão 
Escreva 
SIM ou 

NÃO 
Especifique 

2 Somente para menores de 2 anos: Necessidade de 
encaminhamento para especialista? 

3 Sequelas de acidentes ou doenças 

4 Doenças ou síndromes de origem genética / hereditária 

5 Alergia respiratória ou alimentar 

6 Doenças de pele 

7 Doenças infecciosas de nascimento ou adquiridas 

8 Doenças respiratórias - bronquiolite, bebê chiador, asma 
brônquica, pneumonias 

9 Doenças cardíacas ou vasculares congênitas 

10 Doenças do aparelho digestivo - refluxo gastro-esofágico, 
hérnia de hiato esofágico, problemas gástricos ou intestinais 

11 Doenças glandulares - diabetes, doenças da tireoide, outros 
distúrbios hormonais 

12 Alterações dos órgãos genitais femininos 

13 Alterações dos órgãos genitais masculinos - fimose, 
alterações testiculares, entre outras 

14 Doença do aparelho urinário - rins, ureteres, bexiga, 
infecção urinária de repetição, refluxo vesico-ureteral 

15 Alterações ortopédicas - de coluna, de extremidades (mãos, 
pés) entre outras 

16 Doença reumática infantil 
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Doença ou Lesão 
Escreva 
SIM ou 

NÃO 
Especifique 

17 Doença neurológica - convulsões, epilepsia, paralisias, 
retardo mental 

  

18 Hérnias - umbilical, inguinal, entre outras   

19 Tumores de qualquer natureza   

20 Doenças sanguíneas - anemias congênitas ou adquiridas, 
outras doenças sanguíneas. 

  

21 Doenças psiquiátricas ou psicológicas - ansiedade, 
depressão, hiperatividade, DDA (Distúrbio Déficit Atenção) 

  

22 Doenças dos ouvidos - otites de repetição, deficiência 
auditiva, entre outras 

  

23 Alterações de amigdalas ou adenoides   

24 Doenças nasais   

25 Distúrbios visuais   

26 É portador (a) de alguma anomalia da face ou articulação 
temporomandibular (ATM)? 

  

27 É portador (a) de alguma doença dentária que necessite de 
tratamento? 

  

28 Malformações, deformidades, anomalias congênitas, 
doenças metabólicas 

  

 
 
 

Somente para clientes a partir de 14 anos - Responder os itens de 29 a 53 
 

Doença ou Lesão 
Escreva 
SIM ou 

NÃO 
Especifique 

29 É portador (a) de obesidade?  
Se o IMC for igual ou superior a 30 deve ser considerado 
como obesidade. 
IMC (índice de Massa Corporal) = peso '" (altura x altura). 

  

Peso: Altura: IMC: 

30 Malformações, deformidades, anomalias congênitas, 
doenças metabólicas 

  

31 Sequelas de acidentes, de doenças ou deformidades 
Adquiridas 

  

32 Doenças ou síndromes de origem genética/hereditária.   

33 Doenças Infectocontagiosas: AIDS, vírus de hepatite B ou C, 
Chagas, tuberculose, encefalites, toxoplasmose, 
citomegalovírus, HPV (papiloma vírus), esquistossomose, 
lepra, entre outras 
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Doença ou Lesão 
Escreva 
SIM ou 

NÃO 
Especifique 

34 Doenças Respiratórias: rinite, pneumonia, asma, bronquites, 
chio de peito, enfisema, entre outras 

  

35 Doenças Cardíacas: pressão alta, arritmia, angina, infarto, 
doença da válvula do coração, entre outras 

  

36 Doenças Vasculares: trombose nas pernas, hemorroidas, 
varizes, entupimento arterial, aneurismas, entre outras 

  

37 Doenças do Aparelho Digestivo: gastrite, úlcera, refluxo 
gastroesofágico, colite, cirrose, pedra na vesícula, 
pancreatite, divertículos, Crohn, retocolite ulcerativa, 
fistulas, entre outras 

  

38 Doenças das Glândulas: diabetes, doenças da tireoide, 
outros distúrbios hormonais, entre outras 

  

39 Somente para as mulheres: Doenças Ginecológicas: cisto de 
ovário, endometriose, mioma, prolapsos genitais, fistulas, 
nódulos de mama, problemas de fertilidade, entre outras 

  

40 Somente para os homens: Doenças da próstata, da bolsa 
escrotal, do pênis, aumento das mamas, problemas de 
fertilidade, entre outras 

  

41 Doenças do Aparelho Urinário: rins, bexiga, uretra, cálculos 
renais, urina solta, infecções, entre outras 

  

42 Doenças Ortopédicas: fraturas, doenças musculares, defeitos 
nos ossos, doenças da coluna (lordose, escoliose, cifose, bico 
de papagaio), tenossinovites (LER), bursites, uso de próteses, 
pinos, placas, entre outras 

  

43 Doenças Reumatológicas: reumatismo em geral, artrite, 
artrose, gota, lúpus, osteonecroses, entre outras 

  

44 É portador(a) de alguma anomalia da face ou da articulação 
temporomandibular (ATM)? 

  

45 É portador(a) de alguma doença dentária que necessite de 
tratamento? 

  

46 Doenças Neurológicas: derrame cerebral (AVC), convulsões, 
traumatismos na cabeça, paralisias, nevralgias, tremores, 
ataxias, Parkinson, esclerose múltipla, miopatias, entre 
outras 

  

47 Hérnias de qualquer natureza: umbilical, de hiato, inguinal, 
hérnia de disco cervical ou lombar, entre outras 

  

48 Neoplasias: câncer de qualquer localização (mesmo que já 
tenha sido feito o tratamento) 

  

49 Doenças da Pele: tumores, gânglios, hematomas, feridas, 
manchas, bolhas, entre outras 

  

50 Doenças do Sangue: anemias, púrpuras, imunodeficiências, 
talassemia, hemofilia, entre outras 
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Doença ou Lesão 
Escreva 
SIM ou 

NÃO 
Especifique 

51 Doenças Psiquiátricas: depressão, ansiedade, pânico, 
esquizofrenia, demência, uso de drogas (álcool, cocaína, e 
outras), entre outras 

  

52 Distúrbio Visual: miopia, hipermetropia, astigmatismo, 
estrabismo, 
catarata, glaucoma, doenças da retina, entre outras 

  

53 Doenças do Ouvido, Nariz e Garganta: perda de audição, 
labirintite, otites, sinusites, entre outras 

  

 
 
 

Para todos os interessados 
 
 
b) Cirurgias realizadas: 
 

Cirurgias já realizadas Há quanto tempo? 

  

  

  

  

  

 
c) Tem indicação de realizar algum procedimento / tratamento clínico ou cirúrgico? (  ) SIM (  ) NÃO 
Se sim, mencione qual é o procedimento:  
 

 

 

 

 
 
d) Realizou algum exame recente nos últimos meses? (  )SIM (  ) NÃO Se sim, especifique quais: 

 (  ) Normais  (  ) Alterados 

 (  ) Normais  (  ) Alterados 

 (  ) Normais  (  ) Alterados 

 (  ) Normais  (  ) Alterados 

 (  ) Normais  (  ) Alterados 

 (  ) Normais  (  ) Alterados 
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e) O interessado está ou esteve internado em hospital, clínica ou instituição? (   ) SIM (  ) NÃO 
 
Motivo da internação: ___________________________________ 
Período da internação: ____ /____ / _____  a  ____ /____ / _____   
 
f) Outras observações: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ,             /               / 

Assinatura do Interessado ou Responsável Legal  Data 
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g) CONSIDERAÇÕES E CONCLUSÕES DA GERENCIA MÉDICA:
Candidata - ____________________________________________________  Data da avaliação:___________ 

1. FUMO:

2. ÁLCOOL:

3. ATIVIDADES FÍSICAS:

4. ATIVIDADES ESPORTIVAS OU DE LAZER DE RISCO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA:

5. ACIDENTES PESSOAIS:

6. DEMANDAS ATUAIS:

7. GRAVIDEZ:

8. CONSULTAS MÉDICAS PREVENTIVAS E HABITUAIS:

10. CIRURGIAS ANTERIORES:

11. INTERNAÇÕES ANTERIORES:

12. CONCLUSÃO/SOLICITAÇÕES COMPLEMENTARES

CONCLUSÃO FINAL – 

Campinas, _________________ 

FERNANDO GONZALES BOTTIN
CREMESP – 110.877
Médico Auditor


