
CACFG - IME 

Inspeção de Saúde 

Para a realização da Inspeção de Saúde o candidato deverá apresentar os resultados dos 

seguintes exames de laboratório: hemograma completo - glicemia - ureia/creatinina - tipagem 

sanguínea e fator RH - sorologias para sífilis, HIV e doença de Chagas - βHCG (somente para o 

sexo feminino) - raio X de tórax (PA e perfil) - audiometria - eletroencefalograma - EAS (urina). 

O candidato aprovado(a) no EI deverá realizar esses exames o mais breve possível, devido à 

exiguidade de tempo, de modo a apresentar-se no IME, na data acima, portando todos eles. A 

exigência do resultado do exame βHCG tem como objetivo não comprometer um possível 

estado de gravidez de candidata, face à incompatibilidade desse estado com os exercícios 

físicos a serem exigidos no EAF. No caso de constatação de gravidez na IS, a candidata será 

afastada do processo seletivo, ficando assegurado o direito de realização da IS e do EAF no ano 

seguinte, junto com os candidatos aprovados no EI do próximo concurso. 

d) A IS do candidato selecionado no EI será procedida por uma Junta de Inspeção de Saúde 

Especial (JISE), de acordo com as determinações estabelecidas na legislação vigente e 

relacionadas nas Instruções Reguladoras dos Concursos. 

e) A JISE poderá solicitar ao(à) candidato(a) qualquer outro exame que julgar necessário, cuja 

realização será, também, de responsabilidade do(a) próprio(a) candidato(a), seja para 

elucidação diagnóstica, seja para solucionar dúvidas. 

f) O(A) candidato(a) considerado(a) “contra-indicado(a)” (inabilitado(a)) na IS poderá requerer 

nova Inspeção, em grau de recurso, dentro do prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir da 

divulgação do resultado da IS. Findo o prazo de 2 (dois) dias úteis para o recurso, a inabilitação 

será considerada definitiva, sendo o(a) candidato(a) eliminado(a) do concurso. 

g) O(a) candidato(a) que faltar a qualquer exame médico da IS, nas datas programadas, será 

considerado desistente e, como tal, eliminado(a) do respectivo concurso. 

h) Serão contra-indicados(as) à matrícula os(as) candidatos(as) que possuírem em seu corpo 

uma ou mais tatuagens, que: 

1) afete(m) a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro exigido aos integrantes das Forças 

Armadas (conforme artigo 28 do Estatuto dos Militares), tais como, por exemplo, as que 

apresentem símbolos e/ou inscrições alusivos a: ideologias terroristas ou extremistas, 

contrárias às instituições democráticas ou que preguem a violência e a criminalidade; 

discriminação ou preconceitos de raça, credo, sexo ou origem; ideias ou atos libidinosos; ideias 

ou atos ofensivos às Forças Armadas etc.; 

2) caso esteja(m) aplicada(s) em extensa área do corpo, possa(m) vir a prejudicar os padrões 

de apresentação pessoal e de uso de uniformes exigidos nas instituições militares;  

3) estejam localizadas no rosto. 

 



CAUSAS MAIS COMUNS QUE PODERÃO INCAPACITAR 

NA INSPEÇÃO DE SAÚDE 

Todos os Candidatos: 

a. As doenças que motivam isenção definitiva dos conscritos para o serviço Ativo das Forças 

Armadas, no que couber (Artigo ll às IGISC - Dec nº 60.822, de 07 Jun 67). 

b. Pés planos espáticos e demais deformidades dos pés, incompatíveis com o exercício de 

atividades militares. 

c. Reações Sorológicas positivas para sífilis, doenças de Chagas ou Síndrome de 

Imunodeficiência Adquirida (SIDA), sempre que, afastadas as demais causas da positividade, 

confirmem a existência daquelas doenças. 

d. Campos pleuro-pulmonares anormais, inclusive os que apresentam vestígios de lesões 

graves anteriores. 

e. Agudeza visual de 0,3 sem correção e sem tolerância, em ambos os olhos. Como visão 

mínima: conseguindo visão igual a 1 (100%) em ambos os olhos, com correção. 

f. Acromatopsia ou discromatopsia absolutas em quaisquer de suas variedades. 

g. Estrabismo com desvio superior a 10 graus. 

h. Audibilidade inferior a 35 decibéis ISO, nas freqüências de 250 a 6000 C/S, em ambos os 

ouvidos. Na possibilidade da audiometria, não percepção da voz cochichada à distância de 5 

metros, em ambos os ouvidos. 

i. Desvio de septo, pólipos nasais ou hipertrofia de cornetos, quando provocarem diminuição 

sensível da permeabilidade nasal. 

j. Varizes acentuadas de membros inferiores. 

k. Tensão arterial sistólica superior a 140 mm Hg e diastólica superior a 90 mm Hg em 

permanente. 

l. Menos de vinte dentes naturais, computando-se, neste número, os dentes de siso ainda 

inclusos, quando revelados radiologicamente. 

m. Dentes cariados ou com lesões periapiciais. 

n. Menos de seis molares opostos dois a dois, tolerando-se dentes artificiais, em raízes isentas 

de lesões periapiciais (coroas e pontes fixas ou móveis), que assegurem mastigação perfeita. 

o. Ausência de qualquer dente da bateria labial (incisivos e caninos), tolerando-se dentes 

artificiais que satisfaçam à estética. 

p. Periodontopatias. 



q. Cicatrizes que, por sua natureza e localização, possam, em face do uso do equipamento 

militar e do exercício das atividades militares, vir a motivar qualquer perturbação funcional ou 

ulcerarem-se. 

r. Imperfeita mobilidade funcional das articulações, sem quaisquer vestígios anatômicos e 

funcionais de lesões ósseas ou articulares anteriores. 

s. Eletroencefalograma com anormalidade compatível com doenças do sistema nervoso 

relacionada como incapacitante.  

t. Distúrbios da fala. 

Candidato do sexo masculino: 

a. Altura inferior a 1,60m. Altura inferior a 1,57m para candidatos até 16 anos de idade, desde 

que o exame radiológico de extremidade revele a possibilidade de crescimento. 

b. Peso desproporcional a altura, tomando-se por base a diferença de mais de 10 entre a altura 

(número de centímetros acima de 1m) e o peso (em quilogramas), para cada candidato de 

altura inferior a 1,75m e de mais de 15 para os candidatos de altura igual ou superior a 1,75m. 

Estas diferenças, entretanto, por si só, não constituem em elemento decisivo para a JIS, a qual 

as analisará em relação ao biótipo e outros parâmetros do exame físico tais como, massa 

muscular, constituição óssea, perímetro torácico etc. 

Candidato do sexo feminino: 

a. Altura inferior a 1,55m. 

b. As seguintes condições gineco-obstétricas: 

- displasias mamarias; 

- gigantomastia; 

- neoplasias malignas de mama; 

- ooforites; 

- salpingites; 

- parametrites; 

- doença inflamatória pélvica crônica; 

- sangramento genital anormal rebelde ao tratamento; 

- endometriose; 

- dismenorréia primária rebelde no tratamento; 

- dismenorréia secundária; 



- doença trofoblástica; 

- prolapso genital; 

- fístulas do trato genital feminino; 

- anomalias congênitas dos órgãos genitais externos; 

- neoplasias malignas dos órgãos genitais externos e internos; 

- outras afecções ginecológicas, que determinem perturbações funcionais incompatíveis com o 

desempenho das atividades militares. 


