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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 da primeira consulta: ______/______/______
Sinais e sintomas apresentados, tempo de duração:

2. Diagnóstico pré-operatório. Especificar segmento aórtico afetado e defeito anatômico / funcional):

3. Etiologia:
☐ Trauma da aorta

☐ Doenças hereditárias do tecido conjuntivo (por ex. síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers–Danlos).

☐ Doença da aorta

Data da ocorrência (trauma) ou diagnóstico inicial da(s) doença(s): 

Nome Proposta 

Sexo 
☐M   ☐F

Estado Civil 
☐ Solteiro   ☐Casado   ☐Viúvo   ☐Divorciado

Nacionalidade 

CPF Profissão 

E-mail Telefones para contato  (DDD +  Nº 

Tipo de Conta 
☐Conta Corrente   ☐Conta Poupança
Nome do Banco Nº do Banco Agência Nº da Conta Dígito da Conta 

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 



AVISO DE SINISTRO - CIRURGIA DA AORTA  

3446.16.01.E – DEZ/22                  2 

4. Datas e resultados dos exames diagnósticos iniciais e de seguimento diagnóstico, como ultrassonografias, 
ressonâncias, tomografias, angiografias e demais, oportunamente realizados, desde o primeiro diagnóstico até a 
data da primeira indicação cirúrgica: 
 
 
 
 
 

5. Tempo transcorrido entre o diagnóstico inicial de doença / lesão da aorta e a cirurgia realizada e informações 
colhidas e exames apresentados: 

 

 
6. O procedimento cirúrgico visou correção de problema: 

a) Na aorta torácica ou abdominal?     ☐ Sim ☐ Não  
b) Em ramo da aorta torácica ou abdominal (incluindo enxertos de bypass aorto-femoral e aorto-ilíaco)? 

☐ Sim ☐ Não 
7. Data e nome (descrição / tipo / via de acesso) da cirurgia realizada: 

 
 
 

8. Informe o nome do hospital em que ocorreu / ocorreram a(s) internação(ões), datas de cada internação inicial e de 
alta hospitalar. Declarar se houve internação em UTI (informar o período): 
 
 
 
 

9. Comorbidades / fatores de risco que podem ter contribuído para a doença aórtica (hipertensão, diabetes, 
ateroslerose, tabagismo, hiperlipidemia, etc.): 
 
 
 
 
 

10. Uso de medicação antes da cirurgia? Desde quando? 
 
 

11. Prognóstico: 
 
 
 
 

12. Nome do médico que assistiu o paciente anteriormente com relação a essa doença, especialidade, telefone e 
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, conforme caminho a seguir: 
www.portoseguro.com.br / Vida e Previdência / Em caso de sinistro. 
 
 
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais 
Al Barão de Piracicaba, 618 – Campos Elíseos – São Paulo – CNPJ 61.198.164/0001-60 
Atendimento Grande São Paulo: Chat On-line Porto Seguro - http://www.portoseguro.com.br/ Canais de Atendimento/ 
Seguro Vida, ou através do telefone (11)3366-3377 – Outras Localidades: 0800 727 9393 – De segunda a sexta-feira, 
das 08:15 as 18:30. 
SAC: 0800 727 2746 (Informação, reclamação e cancelamento) – 0800 727 8736 (Atendimento exclusivo para deficientes 
auditivos)  Ouvidoria: (11) 3366-3184 / 0800 727 1184 
Site: www.portoseguro.com.br 

ASSINATURA DO MÉDICO ASSISTENTE 
E CARIMBO 

ASSINATURA DO SEGURADO 
 

LOCAL E DATA 
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