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PARA EVENTUAL PAGAMENTO, INFORMAR ABAIXO OS DADOS BANCÁRIOS DA CONTA CORRENTE OU POUPANÇA DE 
TITULARIDADE DO (A) SEGURADO. 
Alertamos que não é possível efetuar crédito dos eventuais pagamentos de indenização em contas bancárias de terceiros 
(não segurados ou benefiários da apólice) 

1. Informe a data e o motivo da primeira consulta:  ______/________/_______

Motivo:

___________________________________________________________________________________________

2. O paciente preenche os critérios clínicos para o diagnóstico de demência (qualquer patologia)? ☐Sim   ☐Não

3. O paciente preenche critérios clínicos para Doença de Alzheimer provável? ☐Sim   ☐Não

Informe a data do diagnóstico de Alzheimer: _______/________/_________. 

4. Informe quais os critérios usados na determinação diagnóstica de Doença Alzheimer:

___________________________________________________________________________________________
5. Houve comprovação de mutação genética causadora de Doença de Alzheimer no paciente ou em

familiares? ☐Sim   ☐Não Em caso afirmativo, forneça detalhes:

___________________________________________________________________________________________ 

6. Foram feitos exames biomarcadores relacionados ao processo patogênico da Doença de Alzheimer?
☐Sim   ☐Não
Em caso afirmativo, forneça detalhes:  

Nome Proposta 

Sexo 
☐M   ☐F

Estado Civil 
☐ Solteiro   ☐Casado   ☐Viúvo   ☐Divorciado

Nacionalidade 

CPF Profissão 

E-mail Telefones para contato  (DDD) 

Nome do Banco Nº do Banco Agência Conta Corrente Dígito da C/C 

Tem cobertura de Doenças Graves em outra Seguradora? 
☐Sim   ☐Não

Se afirmativo, informe o nome da Seguradora 

Dados de declarante (se diferente do Segurado) 
Nome do declarante E-mail

CPF Telefone para contato (DDD) 

RELATÓRIO MÉDICO 
As informações seguintes deverão ser prestadas pelo médico que acompanhou o segurado durante o seu tratamento 
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7. Em que data se manifestaram os sintomas iniciais da doença?  _______/________/_________.

8. Foi realizado mini exame do estado mental (MEEM)?  ☐Sim   ☐Não

Em caso afiimativo, forneça o resultado:  

___________________________________________________________________________________________ 

9. O paciente tem perda cognitiva, com comprometimento da memória e das funções executivas cerebrais
(planejamento, organização, abstração e sequenciamento), que resulta em redução significativa da capacidade
mental e do desempenho social? ☐Sim   ☐Não

Observações: 

10. Foi observada alteração da personalidade? ☐Sim   ☐Não
Observações: 

____________________________________________________________________________________________ 

11. Houve início gradual e declínio progressivo da função cognitiva constatados por avaliações sucessivas?

☐Sim   ☐Não
Observações: 

____________________________________________________________________________________________ 

12. O paciente tem distúrbio da consciência? ☐Sim   ☐Não
Observações: 

____________________________________________________________________________________________ 

13. Os exames neuropsicológicos e de neuroimagem (ressonância, tomografia etc.) mostraram achados compatíveis e
excluíram outras possibilidades diagnósticas? ☐Sim   ☐Não
Observações:

____________________________________________________________________________________________

14. O paciente está orientado no tempo e no espaço? ☐Sim   ☐Não
15. O paciente é independente para tomar banho, se vestir, se alimentar, usar o banheiro? ☐Sim   ☐Não

Observações: 

___________________________________________________________________________________________ 

16. O paciente mora em Instituição ou depende de supervisão contínua (24h) de terceiros? ☐Sim   ☐Não
Observações:  

___________________________________________________________________________________________ 

17. Houve internação hospitalar? ☐Sim   ☐Não
Nome do hospital: ____________________________________________________________________________ 
Data da internação:  _______/______/________ 
Data da alta hospitalar: ________/______/_________ 
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18. Houve cirurgia? ☐Sim   ☐Não
Nome da cirurgia: ____________________________________________________________________________ 
Data da cirurgia:  ______/________/__________ 

19. Qual o prognóstico?

20. Nome do médico que assistiu o paciente anteriormente com relação a essa doença. Especialidade, telefone 
de contato: 
___________________________________________________________________________________________

DADOS DO MÉDICO ASSISTENTE 
Afirmo que as respostas acima são completas e verdadeiras e estou ciente do artigo 80 do Código de Ética Médica, de 
2009 (Artigo 80 - é vedado ao médico: “Expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, 
que seja tendencioso ou que não corresponda à verdade.”) 

Observação: Favor datar, assinar, informar CRM legível e carimbar este formulário, informando seus meios de contatos 
profissionais, com telefones, desde já autorizando ser contatado pela Assessoria Médica da Cia. Seguradora, para fins 
de esclarecimentos adicionais sobre os dados médicos registrados. 

Data: ______/_______/_________ 
Nome completo: _____________________________________________________________________ 
CRM: ____________________ 
E-mail: _____________________________________________________________________________________
Telefones: __________________________________________________________________________________

ASSINATURA DO MÉDICO ASSISTENTE 
E CARIMBO 

ASSINATURA DO SEGURADO LOCAL E DATA 
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DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS A ESTE FORMULÁRIO PREENCHIDO E ENTREGUE NA SEGURADORA 

☐ Cópia simples do RG, CPF e comprovante atualizado de residência (com validade de até 3 meses) do Segurado; 
☐ Cópia simples do resultado de todos os exames realizados - diagnóstico e de controle (somente laudo), na falta, 
enviar o filme;  
☐ Cópia do resumo de alta hospital. 
 
NOTA: 
a) A entrega de toda documentação agiliza a análise do processo, procure dar entrada somente quando tiver todos os 
documentos acima listados em mãos. 
b) Para facilitar e verificar se todos os documentos necessários para abertura do processo foram entregues, assinale 
com “x” a frente da cada um deles. 
c) Caso haja necessidade outros documentos poderão ser solicitados pela Seguradora. 
d) Os formulários citados poderão ser impressos no site da Porto Seguro: www.portoseguro.com.br/sinistros/vida-e-
familia/sinistro-seguro-vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 
Barão de Piracicaba, 618 – Torre B – 8º andar – Campos Elíseos – São Paulo/SP – CEP 01216-010 - CNPJ 61.198.164/0001-60. 
Atendimento Vida e Previdência – segunda a sexta-feira das 8h15 às 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) – 0800727-9393 
(Demais localidades) – 0800-727-8736 (Atendimento exclusivo para deficientes auditivos, através de equipamento especializado 
para esta finalidade). Ouvidoria: (11) 3366-3184 / 0800 727 1184 – SAC: 0800 -727-2746. Site: www.portoseguro.com.br 

http://www.portoseguro.com.br/sinistros/vida-e-familia/sinistro-seguro-vida
http://www.portoseguro.com.br/sinistros/vida-e-familia/sinistro-seguro-vida
http://www.portoseguro.com.br/
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