
Será aberto um formulário de 4 páginas, que não permite o
preenchimento de forma digital. Você deverá imprimi-lo e

preencher manualmente com seus dados antes de levá-lo à Clínica
ou ao médico de sua escolha para realizar a avaliação prévia ao

ingresso no IPAM-Saúde.
Feche a janela do formulário após a impressão.

Entre em contato com a Clínica São Lucas para agendar um
horário para a avaliação da Declaração de Saúde através do
telefone 3223-8533. A Clínica irá enviar ao IPAM o formulário
devidamente preenchido após a avaliação do médico.
-- Continue acompanhando através do seu e-mail a efetivação do
seu cadastro ou acesse novamente CENTRAL DE SOLICITAÇÕES >
SOLICITAÇÕES EM ANDAMENTO e preencha  com os dados.

Quando a adesão ao plano estiver concluída, você receberá a
mensagem “Cadastro efetuado com sucesso”. O cartão do

plano ficará disponível para retirada no setor de Cadastro
 

ATENÇÃO!
- O mesmo procedimento deve ser realizado para a inclusão de
dependentes: "Adesão ao IPAM-Saúde Novos Dependentes”, com o
respectivo Formulário de Declaração de Saúde.
- Para menores de 12 anos, o agendamento para a avaliação médica deve
ser realizado na Clínica de Especialidades Virvi Ramos, fone: 2108-8857.

Separe toda a documentação solicitada e
fotografe-a através do seu aparelho de telefone
celular, nomeando e salvando a imagem de forma
que facilite a localização para anexar ao formulário

quando necessário.

Agora você pode fazer o pedido de inclusão via
site do IPAM:

Ao retornar para a opção de adesão,
preencha o formulário da forma mais
completa possível, anexando a
documentação solicitada em cada campo.
Após o preenchimento, clique no botão
ENVIAR ao final da página.

Você receberá um e-mail confirmando o recebimento do seu
pedido de ingresso, com um nº de protocolo através do qual
poderá ir acompanhando a sua solicitação. Observe o campo
“Mensagens” onde constará se a documentação está correta.

Clique em “Acesse
aqui o formulário
de Declaração de
Saúde – Titular”.

Você ainda não é cadastrado no

Em Nova Solicitação, clique na seta
indicativa para baixo, selecionando:

Adesão ao IPAM-Saúde Novos
Dependentes ou Adesão ao IPAM-

Saúde Novos Titulares.

Leia com atenção as informações sobre a
documentação necessária, modalidade de
contratação e contribuição, e prazos de
carência.

Na página inicial do IPAM, clique em
CENTRAL DE SOLICITAÇÕES.


