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ANEXO IV- MODELO DE ATESTADO MÉDICO 

 

 

TIMBRE/CARIMBO DO ÓRGÃO DE SAÚDE 

 

ATESTADO 

 

Atesto, para os devidos fins, que o(a) Sr.(a)______________________________________________ 

_______________________, RG n.º ____________________, UF _____, encontra-se APTO para realizar 

atividades de esforços físicos, podendo participar dos Testes de Aptidão Física para o Concurso 

Público da Polícia Militar do Estado do Acre. 

 

____________________________________ 

Local e data 

(máximo de 30 dias úteis de antecedência à data da prova, inclusive). 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Profissional 

Carimbo/CRM 
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ANEXO V – FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO MÉDICA 

 
 
Nome: __________________________________________________________ RG _______________ UF______ 
Data nascimento: ____/____/____Sexo: _______________________ 
Naturalidade:________________________ Tipo Sanguíneo _____________Estado civil: 
Cônjuge:______________________________________Profissão:__________________________Filiação:____
______________________________________________________________________ 
 
01 - AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
Obs: 
(   )   Recomendado 
(   )   Não Recomendado 

______________________/______/_______ 
Psicólogo (a) 
 
02 - EXAME ODONTOLÓGICO 
OBS.________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
Alterações:__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 (   )  Aprovado 
 (   )  Reprovado 
 
Odontólogo (a) 
 
03 – EXAMES MÉDICOS 
a) – Geral 
Peso____________ Kg; Altura:___________ Metros; IMC: _________________ 
Clínico: 
Normal:_______________________________________________________________ 
Alterado:______________________________________________________________ 
Acuidade visual: Olho direito:_________________________ 
Olho esquerdo: _________________________ 
Audiometria:  Normal:______________________________ Alterada:______________________________ 
Exames solicitados: ___________________________________________________________________________ 
 
Médico (a) 

 
b) – Ortopédico e neuromuscular: 
Normal:_________________________________________ Alterado:___________________________________ 
 

 

 

Foto 3x4 
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Além dos exames de rotinas foram solicitados: __________________________________________________ 
 
Ortopedista 
 
c) – Cardiologista: 
Normal: ________________________________________________________________________________ 
 
Alterado:____________________________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
Exames solicitados além da rotina:  

 
Cardiologista 

 
OBS: Se houver uma alteração no exame clínico, a qual contra-indica a sua inclusão na PMAC, não será 
necessário fazer exames complementares. 
Exames Complementares:_______________________________________________________ 
 
Resultado: 
(    ) Todos os exames estão dentro dos padrões normais; 
(    ) Todos os exames estão dentro dos padrões normais exceto (citar as alterações) 
________________________________________________________________________________ 
04 – DIAGNÓSTICO: ______________________________________________________________________ 
(Diagnóstico e CID nenhum quando não houver doença) 
05 – CONCLUSÃO: 
(   ) APTO 
(   ) INAPTO 
    
 Para fins de inclusão na Polícia Militar do Estado do Acre. 

 
Local e data 

 
Presidente da Junta de Seleção 
1º Membro da Junta de Seleção 
2º Membro da Junta de Seleção 
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ANEXO VI – LAUDO MÉDICO 

FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO E DECLARAÇÃO DO CANDIDATO 

 
I - IDENTIFICAÇÃO: 
Nome: _________________________________________________ RG: _________ 
Data de Nascimento: _________ Sexo: _____ Naturalidade: ___________ Estado 
Civil:_____________Profissões anteriores:________________________________________________________ 
Filiação:_____________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Endereço:_____________________________________________nº________Bairro:_______________________ 
Cidade ____________________________ UF_______________ Fone: ___________________  
CEP: _____________________  

 
II - QUESTIONÁRIO 
1. Teve ou tem, alguma doença? (  ) sim (  ) não. Se positivo, 
especificar:__________________________________________________________________________________
___________________________________________; 
a. Já esteve internado? (   ) sim (   ) não. Se positivo, especificar; onde, (clinica ou hospital): 
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________; 
b. Fez ou faz algum tipo de tratamento? (   ) sim (   ) não. Se positivo, especificar:  
________________________________________________________________________________ 
2. Usou ou usa algum medicamento regularmente? (   ) sim  (   ) não. Se positivo, especificar: 
________________________________________________; 
3. Sofreu ou sofre algum problema de audição ou visão? (   ) sim (   ) não. Se positivo, especificar  
____________________________________________; 
4. Já foi submetido a alguma cirurgia?  (  ) sim (  ) não. Se positivo, 
especificar:_____________________________________________________ ____; 
5. Já foi submetido à cirurgia oftalmológica?  (   ) sim   (   ) não. Se 
positivo,especificar:___________________________________________________; 
6. Tem dor no estômago? (   ) sim (   ) não.  Gastrite, (   ) sim (   ) não. Úlcera,      (   ) sim (   ) não. 
7. Já fez outro tipo de tratamento oftalmológico? (   ) sim (   ) não. Se positivo, especificar: 
__________________________________________________; 
8. Sofreu ou sofre problema alérgico, asma, bronquite? (   ) sim (   ) não. Se positivo, especificar: 
_________________________________________________________; 
9. Teve ou tem zumbidos, tonteira? ( ) sim ( ) não. Se positivo, especificar 
__________________________________________________________; 
10. Usou arma de fogo ou trabalhou ou esteve exposto a ambiente com alto nível de ruído?  (   ) sim (   ) 
não. Se positivo, especificar: 
_________________________________________________________________________; 
11. Sofreu ou sofre problemas neurológicos, psiquiátricos, convulsões ou desmaios?  (    ) sim (    ) não. Se 
positivo, especificar: ___________________ 
12. Já teve internado em alguma clinica psiquiátrica? (   ) sim    (   ) não. Se positivo, 
especificar:____________________________________________; 
13. Teve ou tem algum vício? (álcool, drogas, tabaco, outros). (   ) sim (   ) não. Se positivo, especificar 
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___________________________________________; 
14. Já foi candidato a inclusão na PMAC em ocasião anterior? (   ) sim     (   ) não. 
 Se positivo, quando e onde foi eliminado em qual exame?________ 
___________________________________________________________________; 
15. Já trabalhou anteriormente na PMAC? (   ) sim  (   ) não. Se positivo, quando onde e por que saiu? 
____________________________________; 
16. Existe alguma doença na família? (   ) sim  (   ) não. Se positivo, especificar: 
_________________________________________________________; 
17. Existe caso de alcoolismo na sua família? (    ) sim (    ) não. Qual o grau de parentesco, especificar: 
___________________________________________________________________________________________.  
 
Declaro que as informações por mim prestadas são verdadeiras, responsabilizando-me pelas 
consequências legais por declarações falsas ou omissões de dados que dizem respeito às perguntas 
acima. 
 
Local e data 

 
Assinatura do candidato 

 
OBS.: O candidato deverá assinar todas as vias do questionário. 
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ANEXO VII - CONDIÇÕES INCAPACITANTES PARA O DESEMPENHO DA ATIVIDADE 

POLICIAL MILITAR 
 

Condições previstas nas Instruções Reguladoras do Emprego e da Relação das Doenças que motivam a 
exclusão do serviço ativo do Exército, Portaria nº 113/DGP, de 07 de dezembro de 2001 (NTDMEEX), 
serão observadas, ainda, qualquer das condições seguintes, consideradas incapacitantes para o 
desempenho da atividade Policial Militar: 
a) Cabeça e pescoço: 
Deformações, perdas externas de substância; cicatrizes extensas, deformantes, aderentes ou antiestéticas; 
contrações musculares anormais, cisto branquial, higroma cístico de pescoço e fístulas;  
b) Ouvido e audição: 
Deformidades ou agenesia do pavilhão auricular; anormalidades do conduto auditivo e tímpano; 
infecções crônicas recidivantes, otite média crônica, labirintopatias e tumores. No teste audiométrico, 
observarão os índices de acuidade auditivas, constantes na Portaria nº 113/DGP, de 07 de dezembro de 
2001 (NTDMEEX); 
c) Olhos e visão: 
Infecções e processos inflamatórios, excetuando conjuntivites agudas e hordéolo; ulcerações, tumores, 
excetuando cisto benigno palpebral; opacificações corneanas, degenerações, seqüelas de traumatismo ou 
de queimaduras; doenças congênitas e deformidades congênitas ou adquiridas, incluindo desvios dos 
eixos visuais superiores a 10 graus; anormalidades funcionais significativas e diminuição da acuidade 
visual além da tolerância permitida; lesões retinianas, doenças neurológicas ou musculares oculares; 
quaisquer cirurgias refrativas, como também a discromatopsia de grau acentuado; 
d) Boca, nariz, laringe, faringe, traquéia e esôfago: 
Anormalidades estruturais congênitas ou não; desvio acentuado de septo nasal, mutilações, tumores, 
atresias e retrações; sequelas de agentes nocivos; fístulas congênitas ou adquiridas; infecções crônicas ou 
recidivantes; deficiências funcionais na mastigação, respiração, fonação e deglutição; doenças alérgicas 
do trato respiratório; 
e) Dentes: 
Estado sanitário geral deficiente, infecções, má oclusão e tumores; restaurações, dentaduras e pontes 
insatisfatórias; deficiências funcionais, para estabelecer as condições normais de estética e mastigação, 
tolerando-se a prótese dental, desde que o inspecionado apresente dentes naturais, constantes na 
Portaria nº 113/DGP, de 07 de dezembro de 2001 (NTDMEEX). 
f) Pele e tecido celular subcutâneo: 
Infecções crônicas ou recidivantes; micoses extensas, infectadas ou cronificadas; parasitoses cutâneas 
extensas; eczemas alérgicos cronificados ou infectados; expressões cutâneas das doenças auto-imunes; 
manifestações das doenças alérgicas de difícil resolução; ulcerações e edemas; cicatrizes deformantes, 
comprometendo a estética; nervos vasculares externos ou antiestéticos; tatuagens, se expressando 
motivos obscenos, ofensivos a raça, religião ou de morte, que façam apologias ao crime ou relacionem o 
portador da tatuagem a qualquer associação criminosa ou racial, que possam ser consideradas como 
manifestações de desequilíbrios psíquicos, não sendo toleradas em hipótese alguma na cabeça, pescoço e 
abaixo do terço distal do braço, antebraço e mãos; presença de "piercing" para candidatos do sexo 
masculino em qualquer área do corpo e para candidatos do sexo feminino em regiões do supercílio, 
nariz, lábios, língua, mamas e órgãos genitais; 
g) Pulmões e paredes torácicas: 
Deformidades relevantes, congênitas ou adquiridas, da caixa torácica; função respiratória prejudicada; 
doenças e defeitos congênitos ou adquiridos; infecções bacterianas ou micóticas; doenças imuno-
alérgicas do trato respiratório inferior (importante à história); fístula e fibrose pulmonar difusa; tumores 
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malignos e benignos dos pulmões e da pleura, anormalidades radiológicas, exceto se insignificantes e 
desprovidas de potencialidade mórbida e sem comprometimento funcional; 
h) Sistema cardiovascular: 
Anormalidades congênitas ou adquiridas; infecções e inflamações, arritmias, doenças do pericárdio, 
miocárdio, endocárdio e da circulação intrínseca do coração; anormalidade do feixe de condução e 
outras, detectadas no eletrocardiograma; doenças oro-valvulares; hipotensão arterial com sintomas; 
hipertensão arterial e taquiesfigmia; alterações significativas da silhueta cardíaca no exame radiológico; 
doenças venosas, arteriais e linfáticas; 
i) Abdômen e trato digestivo: 
Anormalidades da parede (Ex. hérnias, fístulas), à inspeção ou palpação; visceromegalias; infecções, 
esquistossomose e outras parasitoses graves (Ex. doença de Chagas, calazar, malária, amebíase extra-
intestinal); micoses profundas; história de cirurgia significativa ou ressecções importantes; doenças 
hepáticas e pancreáticas; lesões do trato gastrintestinal; distúrbios funcionais, desde que significativos; 
tumores benignos e malignos; 
j) Aparelho gênito-urinário: 
Anormalidades congênitas ou adquiridas da genitália, rins e vias urinárias; tumores; infecções e outras 
lesões demonstráveis no exame de urina; criptorquidia; testículo único quando não resultante de 
criptorquidia do outro testículo; varicocele, volumosa e/ou dolorosa. 
k) Aparelho osteo-mio-articular: 
Doenças e anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosa, 
neoplásicas e traumáticas; desvios ou curvaturas anormais significativas da coluna vertebral; 
deformidades ou qualquer alteração na estrutura normal das mãos e pés; próteses cirúrgicas e seqüelas 
de cirurgia. No caso de pé plano e curvatura discreta da coluna vertebral, será solicitado pela Junta de 
Seleção o parecer especializado para avaliação de sintomas, distúrbios funcionais orgânicos e vício 
postural; 
l) Doenças metabólicas e endócrinas: 
"Diabetes mellitus"; tumores hipotalâmicos e hipofisários; disfunção tiroideana sintomática; tumores da 
tiróide, exceto cistos insignificantes e desprovidos de potencialidade mórbida; tumores de supra-renal e 
suas disfunções congênitas ou adquiridas; hipogonadismo primário ou secundário; distúrbios do 
metabolismo do cálcio e fósforo de origem endócrina; erros inatos do metabolismo; desenvolvimento 
anormal, em desacordo com a idade cronológica; 
m) Sangue e órgãos hematopoiéticos: 
Alterações do sangue e órgãos hematopoiéticos significativas. A história é importante nas doenças 
hemorrágicas. Alterações hematológicas consideradas significativas deverão ser submetidas a parecer 
especializado. 
n) Doenças neuropsiquiátricas: 
Distúrbios neuromusculares; afecções neurológicas; anormalidades congênitas ou adquiridas; ataxias, 
incoordenações, tremores, paresias e paralisias, atrofias e fraquezas musculares; síndromes convulsivas, 
distúrbios de consciência, distúrbios comportamentais e de personalidade, transtornos mentais 
associados ao alcoolismo, abuso de substâncias psicoativas, psicoses, estados paranoides e transtornos 
de personalidade; 
o) Tumores e neoplasias: 
Qualquer tumor maligno; tumores benignos, dependendo da localização, da repercussão funcional, 
potencial evolutivo ou comprometimento estético importante. Se o perito julgar insignificantes pequenos 
tumores benignos (Ex. cisto sebáceo, lipoma), deverá justificar sua conclusão. 
p) Doenças sexualmente transmissíveis: 
Todas as DST’s, sendo toleradas cicatrizes sorológicas para lues. 
q) Condições ginecológicas: 
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Neoplasias; oforite; cistos ovarianos não funcionais; salpingite, lesões uterinas e outras anormalidades 
adquiridas, exceto insignificantes e desprovidas de potencialidade mórbida; anormalidade congênitas; 
mastites específicas, tumorações da mama.  
O exame clínico e a entrega dos exames descritos no subitem anterior serão realizados nas datas fixadas 
em edital específico de convocação. 
A critério da Junta de Seleção, poderão ser solicitados novos exames ou a repetição dos exames, se 
necessário, para a conclusão do diagnóstico. 
O candidato deverá providenciar, à suas expensas, os exames necessários. 
Em todos os exames, além do nome do candidato, deverão constar, obrigatoriamente, a assinatura e o 
registro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade 
desses a inobservância ou a omissão dessas informações. 


