
LISTA DE EXAMES MÉDICOS

Orientações Iniciais

A inspeção médica prévia à posse será realizada por médico ou junta médica oficial.

O candidato  deverá  preencher  a  Declaração sobre  a  sua  condição  de  saúde,  conforme modelo
disponibilizado nos anexos das Portarias CNMP- PRESI nº 211/2014 e 212/2014 (links abaixo):

a) Para Analistas e Técnico Administrativo:
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Normas/Portarias/Portaria_CNMP-PRESI_211.2014_-_Regulamenta_crit
%C3%A9rios_para_o_concurso_p%C3%BAblico_de_servidores_e_procedimentos_de_inspe%C3%A7%C3%A3o_m%C3%A9dica_oficial.pdf 

b) Para Técnico de Segurança Institucional:
http://www.cnmp.mp.br/portal/images/stories/Normas/Portarias/Portaria_CNMP-PRESI_212.2014_-_Regulamenta_crit
%C3%A9rios_para_o_concurso_p%C3%BAblico_de_T%C3%A9cnicos_de_Seguran%C3%A7a_Institucional_e_procedimentos_de_inspe
%C3%A7%C3%A3o_m%C3%A9dica_oficial.pdf 

Lista de Exames

Por  ocasião  da  inspeção  médica,  o  empossando  deverá  apresentar  os  seguintes  exames
complementares e relatórios de avaliação médica especializada (realizados e emitidos dentro do
prazo de até 180 dias da inspeção médica):

I – Para todos os empossandos: 
a) hemograma completo;
b) glicemia em jejum;
c) ureia;
d) creatinina;
e) sorologia para doença de Chagas;
f) colesterol total e triglicérides;
g) transaminases (TGO/TGP);
h) sumário de urina (EAS);
i) para mulheres, citologia oncótica (Papanicolau);
j)  relatório  descritivo  e  conclusivo  de  consulta  médica  com psiquiatra,  que  deverá  contemplar
obrigatoriamente:  senso-percepção,  representação,  conceito,  juízo  e  raciocínio,  atenção,
consciência, memória, afetividade, volição e linguagem, além de registro quanto a eventual contato
psiquiátrico prévio,  em especial  tratamentos e hospitalizações,  conforme modelo disponível  no
Anexo I da Portaria 211/2014.

II - Para os empossandos com mais de 35 (trinta e cinco) anos de idade:
a) os previstos no inciso I;
b) eletrocardiograma de repouso, com laudo,  realizado até 3 (três) meses anteriores à  inspeção
médica.

III - Para os empossandos com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de idade:
a) os previstos no inciso I e II;
b) relatório de avaliação clínica realizada com oftalmologista.

IV - Para os empossandos com mais de 50 (cinquenta) anos de idade:
a) os previstos no inciso I a III;
b) pesquisa de sangue oculto nas fezes (método imunocromatográfico);
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c) mamografia, para mulheres; e
d) PSA, para homens.

Para  o  cargo de  Técnico  de  Segurança  Institucional  do  CNMP,  deverão  ser  apresentados  pelo
empossando os seguintes exames complementares e relatórios de avaliação médica especializada:

I - exames laboratoriais:
a) sangue: hemograma completo, glicose, ureia, creatinina, ácido úrico, colesterol total e frações,
transaminases (TGO/TGP), bilirrubinas, sorologia para doença de Chagas, VDRL, sorologia para
hepatite B e C, ABO-Rh;
b) urina: EAS;
c) fezes: parasitológico de fezes;
d) toxicológicos: Com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, por meio de amostra obtida
a partir de queratina, para maconha e metabólicos do Q 9 THC, cocaína, anfetaminas (inclusive
metabólicos e derivados) e opiáceos.
II - exames e avaliações médicas especializadas:
a) neurológicos: 
1. Eletroencefalograma (EEG) digital com mapeamento, com laudo;
2. Relatório descritivo e conclusivo de avaliação clínica com neurologista, que deverá contemplar
obrigatoriamente o resultado do laudo referido no item 1;
b) cardiológicos:
1. Eletrocardiograma (ECG), com laudo;
2. Ecocardiograma bidimensional com Doppler, com laudo;
3. Relatório descritivo e conclusivo de avaliação clínica com cardiologista, que deverá contemplar
obrigatoriamente o resultado dos laudos referidos nos itens 1 e 2;
c) pulmonar:
1. Radiografia do tórax em projeções póstero-anterior (PA) e perfil esquerdo, com laudo;
2. Prova de função pulmonar.
d) oftalmológicos:
1. Acuidade visual sem correção;
2. Acuidade visual com correção;
3. Tonometria;
4. Biomicroscopia;
5. Fundoscopia;
6. Motricidade ocular;
7. Senso cromático;
8. Relatório descritivo e conclusivo de avaliação clínica com oftalmologista, que deverá contemplar
obrigatoriamente o resultado dos laudos referidos nos itens 1 a 7;
e) otorrinolaringológicos:
1. Audiometria tonal, com laudo;
2.  Relatório descritivo e conclusivo de avaliação clínica com otorrinolaringologista,  que deverá
contemplar obrigatoriamente o resultado do laudo referido no item 1;
f) psiquiátrico:
1.  Relatório descritivo e  conclusivo de consulta médica com psiquiatra,  que deverá contemplar
obrigatoriamente:  senso-percepção,  representação,  conceito,  juízo  e  raciocínio,  atenção,
consciência, memória, afetividade, volição e linguagem, além de registro quanto a eventual contato
psiquiátrico  prévio,  em especial  tratamentos  e  hospitalizações,  conforme  modelo  disponível  na
página do CNMP;
g) radiografia da coluna lombar, em projeções ântero-posterior (AP) e perfil, com laudo;
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h) ecografia de abdome total.


