
 ANEXO
 CARTA DE ORIENTAÇÃO AO BENEFICIÁRIO

 

 Prezado(a) Beneficiário(a),
 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), instituição que regula a atividades das 
operadoras de planos privados de assistência à saúde, e tem como missão defender o interesse 
público vem, por meio desta, prestar informações para o preenchimento da DECLARAÇÃO DE SAÚDE.

O QUE É A DECLARAÇÃO DE SAÚDE?

É o formulário que acompanha o Contrato do Plano de Saúde, onde o beneficiário ou seu represen-
tante legal deverá informar as doenças ou lesões preexistentes que saiba ser portador ou sofredor 
no momento da contratação do plano. Para o seu preenchimento, o beneficiário tem o direito de ser 
orientado, gratuitamente, por um médico credenciado/referenciado pela operadora. Se optar por 
um profissional de sua livre escolha, assumirá o custo desta opção.
Portanto, se o beneficiário (você) toma medicamentos regularmente, consulta médicos por 
problema de saúde do qual conhece o diagnóstico, fez qualquer exame que identificou alguma 
doença ou lesão, esteve internado ou submeteu-se a alguma cirurgia, DEVE DECLARAR ESTA DOENÇA 
OU LESÃO.

AO DECLARAR AS DOENÇAS E/OU LESÕES QUE O BENEFICIÁRIO SAIBA SER PORTADOR NO
MOMENTO DA CONTRATAÇÃO:

• A operadora NÃO poderá impedi-lo de contratar o plano de saúde. Caso isto ocorra, encaminhe a 
denúncia à ANS.
• A operadora deverá oferecer: cobertura total ou COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT), 
podendo ainda oferecer o Agravo, que é um acréscimo no valor da mensalidade, pago ao plano 
privado de assistência à saúde, para que se possa utilizar toda a cobertura contratada, após os prazos 
de carências contratuais.
• 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, até 24 meses, contados desde a 
assinatura do contrato. Após o período máximo de 24 meses da assinatura contratual, a cobertura 
passará a ser integral de acordo com o plano contratado.
• NÃO haverá restrição de cobertura para consultas médicas, internações não cirúrgicas, exames e 
procedimentos que não sejam de alta complexidade, mesmo que relacionados à doença ou lesão 
preexistente declarada, desde que cumpridos os prazos de carências estabelecidas no contrato.
• Não caberá alegação posterior de omissão de informação na Declaração de Saúde por parte da 
operadora para esta doença ou lesão.

AO NÃO DECLARAR AS DOENÇAS E/OU LESÕES QUE O BENEFICIÁRIO SAIBA SER PORTADOR NO 
MOMENTO DA CONTRATAÇÃO:

• A operadora poderá suspeitar de omissão de informação e, neste caso, deverá comunicar imedia-
tamente ao beneficiário, podendo oferecer CPT, ou solicitar abertura de processo administrativo 
junto à ANS, denunciando a omissão da informação.
• Comprovada a omissão de informação pelo beneficiário, a operadora poderá RESCINDIR o contrato 
por FRAUDE e responsabilizá-lo pelos procedimentos referentes a doença ou lesão não declarada.
• Até o julgamento final do processo pela ANS, NÃO poderá ocorrer suspensão do atendimento nem 
rescisão do contrato. Caso isto ocorra, encaminhe a denúncia à ANS.



ATENÇÃO! Se a operadora oferecer redução ou isenção de carência, isto não significa que dará 
cobertura assistencial para as doenças ou lesões que o beneficiário saiba ter no momento da 
assinatura contratual. Cobertura Parcial Temporária - CPT - NÃO é carência! Portanto, o beneficiário 
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 - Perfil Beneficiário.

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.

Beneficiário

Local

Nome:

Data
,

Assinatura:

/ /

Intermediário entre a operadora e o beneficiário

Local

Nome:

Data
,

CPF:

Assinatura:

/ /



 

 

Anexo II 

 

Do preenchimento da Declaração de Saúde 

 

Eu, Nome completo declaro para os devidos fins, que reconheço que: “mesmo que eu 

não tenha sinalizado na declaração de saúde que possuo uma pré-existência, uma vez 

constatada pela Operadora que a cobertura a qual estou requerendo para utilização se 

trata de uma pré-existência, será computada a Cobertura Parcial Temporária – CPT de 

24 meses para tal, iniciando a contagem a partir do 1º (primeiro) dia de minha vigência 

ao plano de saúde”.  

Esclarecemos que tal medida se dá, de forma a garantir o cumprimento da legislação, 

com a manutenção dos planos de forma sustentável, sendo a auditoria realizada por 

médicos da Operadora de plano de saúde.  

 

Beneficiário: 

Local: Cidade 

Data: Data de hoje    

Nome:  Nome completo 

CPF:  CPF 

Assinatura:  Assinatura 

   

Intermediário entre a operadora e o beneficiário:  

 Local: Cidade 

Data: Data de hoje    

Nome:  Cidade 

CPF:  Cidade 

Assinatura:  Cidade 

   

 



 

1 
 

Eu,__________________________________________________________________________ 

 

portador (a) do CPF: _____._____._____-_____, solicito a inclusão do meu __________________,   

 

__________________________________________________________________, portador do  

 

CPF: ______ .______.______-______ como  dependente no meu Plano de saúde Lifeday a partir de  

 

_____/_____/________. 

 

 

Estou ciente do cumprimento das carências contratuais, caso haja. 

 

 

 

Florianópolis, _____/_____/_________. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 
ASSINATURA DO TITULAR 

 

 

 

Os prazos de carências são os períodos nos quais nem eu e nem os 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. 

 

 



DECLARAÇÃO DE SAÚDE

Nome:

Todas as perguntas deverão respondidas com SIM ou NÃO. Titular 1º Dep. 2º Dep. 3º Dep.

Data de Nascimento:
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Há a possibilidade de realizar o preenchimento desta Declaração de Saúde de forma individual ou pode ser 
acompanhado por médico da LifeDay Saúde. Se preferir pode ser acompanhado por médico de sua confiança. 
Neste caso, o pagamento do profissional será de sua responsabilidade.

01. Tem ou teve asma ou bronquite?
02. Tem ou teve miopia, hipermetropia ou as�gma�smo?
03. Tem ou teve estrabismo, catarata, ceratocone, glaucoma, lesões da re�na ou da 
córnea?
04. Tem ou teve sinusite, desvio de septo, hipertrofia das amígdalas, ou das 
adenóides, ou doença do ronco? Tem indicação cirúrgica?
05. Tem ou teve epilepsia, convulsão ou enxaqueca?
06. Tem ou teve doença neurológica, do labirinto, derrame, Alzheimer, Parkinson, 
paralisia cerebral ou outra?
07. Tem ou teve varizes nos membros inferiores?
08. Tem ou teve pressão alta, infarto, angina, arritmias, aneurismas, trombose, 
embolia? Possui Marca-passo? Ou Stent?
09. Tem ou teve doença do sangue (anemia, hemofilia, púrpura ou outra)?
10. Tem ou teve Diabetes? 
11. Tem ou teve doença de Rim (insuficiência renal, cálculo, infecção urinária de 
repe�ção, transplante ou outra)? Faz ou fez diálise ou hemodiálise?
12. Tem fimose, hidrocele, varicocele, tes�culos não descidos (criptorquídia)?
13. Tem ou teve úlcera, refluxo gastroesofágico, hérnia de hiato, varizes de 
esôfago, esofagite, doença de Crohn, pólipos ou outros? Tem ou teve cálculo na 
vesícula ou doença no pâncreas?
14. Tem ou teve doença psiquiátrica? Já esteve internado em clínica psiquiátrica?
15. Tem ou teve hepa�te (B ou C)? É portador do vírus HIV (AIDS) e suas 
complicações?
16. Tem ou teve doença maligna (leucemia, linfomas, da mama ou outros �pos de 
câncer)? Faz ou fez quimioterapia ou radioterapia?
17. Tem ou teve doença das ar�culações, músculos ou dos ossos (ar�culação da 
mandíbula, hérnia de disco, artrose, artrite, escoliose, bico de papagaio, lesão de 
joelho, ombro ou outras)? Alguma doença reumatológica (lupus, artrite 
reumatóide ou outra)?
18. Tem ou teve doença endocrinológica (doença da �reoide, doença suprarrenal 
ou outra)?
19. Tem algum �po de hérnia (ingual, umbilical, bolsa escrotal ou outra)?
20. Tem ou teve doença da próstata ou infer�lidade?
21. Tem ou teve doença de mama (aumento de volume, displasia, nódulo ou 
outra)?
22. Tem ou teve doença ginecológica (cisto de ovário, ovário policís�co, mioma, 
endometriose, infer�lidade ou outra)?
23. Encontra-se internado ou em tratamento médico? Afastado do trabalho? 
Tem cirurgia programada?
24. Tem ou teve doença congênita (desde que nasceu)? Alguma síndrome (Down, 
Marfan ou outra)?
25. Encontra-se grávida?
26. Usa ou já usou aparelho ortodôn�co?
27. Há outro tratamento/procedimento que não esteja listado acima e que você já 
tenha realizado?
28. Qual seu peso?
29. Qual sua altura?

/ /



Selecione APENAS UMA OPÇÃO (1,2 ou 3).

Parecer do médico da LifeDay Saúde

Cobertura Parcial Temporária (CPT) é aquela que admite, por período ininterrupto de até 24 meses, a par�r da data da 
contratação ou adesão do 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 (DLP) declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal.

Agravo é um acréscimo da contratação paga ao plano privado de assistencia à saúde, para que o beneficiário tenha direito 
integral à cobertura contratada, para a doença ou lesão preexistente declarada, de acordo com as condições negociadas entre 
operadora e o beneficiário. 

Declaro que as informações prestadas por mim são verdadeiras e completas e que comprovada à emissão de informações 
sobre doenças e/ou lesões não declaradas, a LifeDay Saúde poderá solicitar a abertura de processos administra�vos junto à ANS,

 e rescindir o contrato por fraude nos termos do Art. 13. Nº 9.658/98, responsabilizando o beneficiário pelos procedimentos 
realizados referentes à doença ou lesão não declarada.

Estou ciente e concordo com a aplicação da Cobertura Parcial Temporária (CPT), para os casos de doenças e lesões 
preexistentes declaradas acima.

1. Declaro que fui orientado(a) por um médico da LifeDay Saúde quanto ao preenchimento da Declaração de Saúde.

2. Declaro que fui orientado(a) pelo meu médico par�cular, não credenciado pela LifeDay Saúde, no preenchimento da    
Declaração de Saúde.

3. Declaro ter conhecimento de todas as perguntas da Declaração de Saúde, e que dispensei orientação médica para 
responder as mesmas, assumindo total responsabilidade pelas informações por mim prestadas.

Se a resposta a algum item for posi�va para qualquer um dos proponentes, é obrigatório esclarecer o mo�vo, especificando o 
item, o proponente e a data de evento.

ITEM PROPONENTE DATA DO EVENTO ESCLARECIMENTOS
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Local Data
, / /

Data
/ /

Assinatura do Proponente

Assinatura do Médico


