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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. Data do primeiro atendimento, descrição dos primeiros sintomas apresentados, data do diagnóstico inicial da 
insuficiência coronoria:   

 

 

 

2. Diagnóstico pré-operatório Especificar artérias afetadas, defeito funcional: 

 

 

 

3. Qual é a etiologia primária conhecida /suspeita da coronariopatia (doenças associadas)? Qual o tempo de 
diagnóstico conhecido da(s) etiologia(s)/ doença(s) crônica(s) associadas à doença coronária isquiêmica? 

 

 

 

 

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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4. Informe sobre: 

a) tempo decorrido entre o diagnóstico incial de coronariopatia e a cirurgia realizada (segundo informações colhidas e 
exames apresentados: ________________________________________________________________________ 

b) Data da primeira indicação da revascularização do miocárdio: ______________________.  

5. Datas e resultados dos exames cardiológicos realizados na investigação diagnóstica (teste ergométrico, cintilografia 
do miocárdio, coronariografia, Ecocardiograma, eletrograma,etc). 

 

 

6. Houve implante de stent ? Descrever as características do procedimento: 

 

 

Data da cirurgia: ________________________. 

7. Indique os procedimentos que se aplicam à cirurgia realizada: 

a) Esternotomia completa?                                                                                     ☐Sim   ☐Não 
b) Procedimento minimamente invasivo (esternotomia parcial / toracotomia)?      ☐Sim   ☐Não 
c) Angioplastia coronariana exclusivamente?                                                         ☐Sim   ☐Não 

8. Houve internação hospitalar? ☐Sim   ☐Não 

Data da internação: ________________________ 

Nome do Hospital: ____________________________________________________________________________ 

Data da alta hospitalar: ______________________       UTI: ☐Sim   ☐Não             

Data: ______________________ 

9. Comorbidades / fatores de risco que podem ter contribuído para a doença coronariana (hipertensão, diabetes, 
obesidade, tabagismo, hiperlipidemia, histórico familiar etc.)  

 

 

10. Uso de medicação para tratamento de doenças conhecidas antes da cirurgia. Em caso afirmativo, desde quando ? 

 

 

11. Prognóstico: 

 

 

12. Nome do médico que assistiu o paciente anteriormente com relação a essa doença, especialidade, telefone de 
contato. 
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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: __________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
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 

ASSINATURA DO MÉDICO ASSISTENTE 
E CARIMBO 

ASSINATURA DO SEGURADO LOCAL E DATA 

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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