
 
 

 

Ficha Médica pessoal 

 

1) Dados Pessoais 

Nome:_________________________________________________________________        CPF: _________________________ 

Endereço:_____________________________________________________________       Bairro:_______________________ 

Cep: ________________-______           e-mail:_____________________________________________________ 

Cidade: _______________________ 

Fone:(        )________________           Data de Nascimento:___/___/___    

2) Em caso de acidente avisar: 

Nome:_______________________________________________  Fone:(        )_________________________ 

Nome:_______________________________________________  Fone:(        )_________________________ 

3) Convênio médico:  

Empresa:_________________________________________ Titular:_____________________________________________________ 

4) Grupo sanguíneo: (  )A   (  )B   (  )AB   (  )O      Fator Rh:(  )pos. (  )neg. 

Altura: ____________  Peso: _______________ 

5) Toma algum medicamento regularmente?   (   )  SIM  /   (   ) NÃO 

Usado para: _________________________________________________________________________________________________________________________ 

6) Apresenta alergia a medicamentos, alimentos, picada de insetos, poeira, pólen ou outros. 

Quais?_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

7) Está sob tratamento Ginecológico ou Obstétrico? Está ou esteve grávida nos últimos seis 

meses? 

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

8) Complemente este questionário com qualquer informação que julgue importante: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Declaro que todas informações citadas acima são verdadeiras, gozo de boa saúde e não possuo restrições médicas para praticas esportivas, 

assumindo qualquer responsabilidade sobre dados não relacionados. 

 

 

 

 

 

 



 

 

TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCO 

 

Declaro que fui informado de todos os detalhes dos pacotes oferecidos pela BWT Operadora, sendo as informações transmitidas de 

forma clara e adequada, inclusive sobre as condições de saúde e condicionamento físico requeridos para realizar as atividades 

constantes do roteiro. Comprometo-me a seguir atentamente as orientações da Serra Verde Express e do guia se houver, 

aumentando assim a minha segurança durante a viagem. Assumo toda e qualquer consequência de meus atos no período de duração 

desse roteiro. Estou ciente de que o atendimento médico e/ou de primeiros socorros dependem sempre das condições do local onde 

eu me encontrar. 

 

APÓS TER LIDO ESTE TERMO DE RESPONSABILIDADE E TENDO COMPREENDIDO SEUS TERMOS, ENTENDO QUE ESTOU 

DESISTINDO DE DIREITOS SUBSTANCIAIS ATRAVÉS DE SUA ASSINATURA, A QUAL FAÇO LIVRE E VOLUNTARIAMENTE, SEM 

QUALQUER COERSÃO. 

  

A BWT Operadora se reserva o direito de alterar ou cancelar a atividade, sem aviso prévio, por motivos de força maior que possam 

vir a comprometer a segurança e integridade dos participantes. Nesse caso, serão oferecidas 02 novas datas para que o participante 

escolha a opção mais conveniente para a realização da atividade. 

 

 

Curitiba, 27 de janeiro de 2017. 

 

 

Nome: ___________________________________________________ 

 

Assinatura: ___________________________________ 

 


