
Este aditivo substitui os prazos da TABELA DE CARÊNCIAS – PLANO DE SAÚDE, indicada no item 16, página 03, da proposta de adesão que assinei, cujo 
o número de identificação é o mesmo que consta no cabeçalho deste aditivo.

Os períodos de carências especificados no quadro abaixo deverão ser contados a partir do início de vigência do plano de saúde, conforme indicado na 
página 01 desta proposta de adesão.

Para doenças e lesões preexistentes serão aplicados o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de Cobertura Parcial Temporária.

Cobertura Parcial Temporária – CPT: aquele que admite por um período ininterrupto de até 24 (vinte e quatro) meses, a partir da vigência do benefício, a 
suspensão da cobertura de Procedimento de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos relacionados às doenças ou 
lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou representante legal.

Declaro ter recebido cópia deste Aditivo de Carências Promocionais e estou de acordo com os seus termos.
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COBERTURAITEM
CARÊNCIAS

PROMOCIONAIS

Local e data:

Nome do titular/responsável:          CPF:

Nome do corretor:           CPF:

Assinatura do Corretor: 

Assinatura do  titular/responsável:

Atendimentos decorrentes de acidentes pessoais, ocorridos comprovadamente a partir da vigência do Contrato, sendo que as demais condições de 
atendimento para urgência/emergência estão detalhadas na cláusula 5.1, em conformidade com a CONSU Nº 13/98.

Cobertura de consultas médicas e exames laboratoriais simples (exceto Imunológicos, Hormonais e de Alta Complexidade (PAC – Procedimentos 
de Alta Complexidade, na definição estabelecida no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, da ANS)), Raio-X simples (Radiografia não 
contrastada) e Eletrocardiograma (ECG).

Cobertura dos seguintes procedimentos, desde que não sejam de Alta Complexidade (PAC – Procedimentos de Alta Complexidade, na definição 
estabelecida no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, da ANS): Exames Cardiológicos simples: Teste Ergométrico, Holter, Ecocardiograma 
Convencional;

Exames Otorrinolaringológicos simples: Audiometrias e Impedanciometrias, Pesquisa de Potencial Evocado (BERA);
Exames de Raio-X Contrastado;
Exames de Ultrassonografia (exceto endoscópicos);
Sessões multidisciplinares (psicoterapia, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição e terapia ocupacional);
Mamografia Convencional e Densitometria Óssea.

Cobertura dos seguintes procedimentos, desde que não estejam relacionados à(s) patologia(s) para a(s) qual(is) o beneficiário cumpre Cobertura 
Parcial Temporária - CPT:

Cirurgias ambulatoriais;
Internação Hospitalar, clinica, cirúrgica ou obstétrica;
Internações em leitos de alta complexidade;
Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Endoscopias, Colonoscopia, Procedimentos de Medicina Nuclear, Angiografias, 
Procedimentos que necessitam de Hemodinâmica (como Cateterismo Cardiológico), Radioterapia e Quimioterapia;
Todos os procedimentos não mencionados nos itens anteriores.

Cobertura de parto a termo

CPT - Cobertura Parcial Temporária
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