
 

Registo de cuidados médicos 

(3 páginas a enviar à Companhia) 

Reembolso Reembolso 
Quantia coberta 

pelo seguro 

    Quantia total estimada da cobertura 

     Parte a pagar pelo doente 

Importante: 
*Em caso de hospitalização programada, este preço deve ser apresentado à 

seguradora pelo menos três dias antes da data de admissão no hospital. 
*Em caso de emergência, este preço deve ser apresentado à seguradora 

(1) Para as clínicas equipadas com estas unidades 

(2) Mais detalhes a fornecer no registo assinalado 'pasta confidencial' 
(3)Pasta com RX antes e depois 

no prazo de 24 horas após a admissão do doente 

*Uma vez assinado pela seguradora, este preço é válido por um período de 30 dias 

contados da data da assinatura Expirado este prazo, torna-se nulo 

Nome da clínica 

Telefone: 
Fax: 

 

Quarto n° 

Custo estimado da hospitalização pela clínica 

Custo da hospitalização 
Número 

de dias de 
internamento 

Preço 

Unitário 

(P.U.) 

Total 
(excl. 

impostos) 

 
Duração 

estimada do 
internamento 

Internamento regular 
 
Suporte  
Avançado de vida (1) 
Cuidados  
Intensivos unidade (1) 
 
Incubadora 

Quantia paga (por extenso): 

Aprovação e carimbo da clínica 

         Fornecimentos 
Farmácia 
Equipamento de 
osteossíntese (sangue, 
plasma) 
 
Quantia total estimada 
 
Feito aos/em ……………. Em: …………………… 

Radiologia (normal, 
Ressonância magnética,  
digitalizador, ultrassons…) 
 

Biologia 

Outros (anatomopatologia, 
ECG, EEG, fibroscopia, 
colonoscopia …) 
 
Litotripsia (3) 
Diálise 

Exames (detalhados) 

Consultas médicas 
Procedimentos médicos 

Procedimentos cirúrgicos 
Anestesia 
 
Sala de operações / 
Sala de partos 

Supervisão cuidados  
Intensivos  a doentes 
Supervisão médica (2) 

   Preço              P.U. 
Tratamento/cuidados prestados 

Cuidados prestados Total (excl. impostos) 

A preencher pelo empregado 

Identidade: Número da apólice : 

Carimbo do empregado Número de subscrição 

O Segurado 

Apelido e primeiro nome 

Doente 

Nome proprio & Apelido  

Relação familiar 
Data de nascimento 

A preencher pela clínica ou policlínica 

Declaro pelo presente que tomei conhecimento da cláusula que governa a protecção de 
dados pessoais 

Carimbo da recepção Assinatura e carimbo da seguradora 

Caixa apenas para a seguradora 

Opinião técnica do consultor médico 

Favorável / aprovação de 

Desfavorável / Razão da rejeição 

Reservas 

Número de anexo(s) incl. certidão médica 

confidencial obrigatória 

Ou esperado para 

Em emergência .... em 

Data de admissão no hospital 

Razão para admissão no hospital (tratamento/cuidados) 

Médico assistente 

Departamento de admissão do hospital 

Bilhete de identidade ou outro documento especificar  

Apelido e primeiro nome do doente 


