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Aprova a reedição da Instrução que trata 
da Inspeção de Saúde e Certificado Médico 
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O CHEFE DO SUBDEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO 
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Art. 1o Aprovar a reedição da ICA 63-15 "INSPEÇÃO DE SAÚDE E 
CERTIFICADO MÉDICO AERONÁUTICO PARA ATCO E OEA", que com esta baixa. 

Art. 2o Alterar o seu título para "INSPEÇÃO DE SAÚDE E CERTIFICADO 
MÉDICO AERONÁUTICO PARA ATCO E OEA". 

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Boletim do 
Comando da Aeronáutica. 

Art. 4º  Revoga-se a Portaria DECEA no 23/SDOP, de 10 de novembro de 
2004, publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica no 231, de 13 de dezembro de 2004. 

 

(a) Brig Ar JOSÉ ROBERTO MACHADO E SILVA 
Chefe do Subdepartamento de Operações do DECEA 

(Publicado no BCA no 056, de 25 de março 2009) 
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1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 FINALIDADE 

A presente instrução tem por finalidade estabelecer normas gerais para a 

realização de inspeção de saúde e procedimentos afins para civis que exercem as funções de 

Controladores de Tráfego Aéreo (ATCO) e para Operadores de Estação Aeronáutica (OEA) 

do SISCEAB. 

NOTA: Os critérios a serem aplicados para os ATCO e OEA militares, estão regulamentadas 

na ICA 160-6 – Instruções Técnicas das Inspeções de Saúde na Aeronáutica, de 18 

OUT 2006. 

1.2 OBJETIVO 

Proporcionar os parâmetros e critérios para a avaliação técnica dos requisitos 

psicofísicos e dos requisitos de aptidão, nas inspeções de saúde, para a concessão e 

revalidação de Certificados Médico Aeronáutico do pessoal ATCO/OEA, em atenção aos 

requisitos médicos para o desempenho de suas atividades profissionais 

1.3 COMPETÊNCIA 

A Diretoria de Saúde da Aeronáutica (DIRSA), através da Junta Superior de 

Saúde (JSSAer), do Centro de Medicina Aeroespacial (CEMAL) e das outras Juntas Especiais 

de Saúde (JES), são os responsáveis pela avaliação técnica dos requisitos psicofísicos e dos 

requisitos de aptidão, legislados pelo DECEA, nesta Instrução. 

1.4 ÂMBITO 

A presente Instrução, de observância obrigatória, aplica-se às organizações de 

saúde, responsáveis pela realização das inspeções de saúde de todos os ATCO/OEA do 

SISCEAB. 
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2 CONCEITUAÇÕES E ABREVIATURAS 

2.1 CONCEITUAÇÕES 

Os termos e expressões abaixo relacionados, empregados nesta publicação, têm 

os seguintes significados: 

2.1.1 CONTROLADOR DE TRÁFEGO AÉREO 

Profissional habilitado para exercer atividades em um órgão de controle de 

tráfego aéreo. 

2.1.2 OPERADOR DE ESTAÇÃO AERONÁUTICA 

Profissional habilitado para exercer atividades em uma estação de 

comunicações aeronáuticas. 

2.1.3 CERTIFICADO MÉDICO AERONÁUTICO (CMA) 

É o documento emitido por uma JES, pelo CEMAL, pela JSSAer, após uma 

inspeção de saúde realizada no pessoal civil ATCO ou OEA do Comando da Aeronáutica e 

demais empresas prestadoras de Serviço de Tráfego Aéreo. 

2.1.4 INSPEÇÃO DE SAÚDE 

É a perícia médico-legal, realizada no pessoal ATCO ou OEA, com a 

finalidade de avaliar as condições de saúde física e mental compatíveis com os pré-requisitos 

do CMA solicitado. 

2.1.5 CENTRO DE MEDICINA AEROESPACIAL (CEMAL) 

É a Organização de Saúde da Aeronáutica (OSA) de referência do Sistema de 

Saúde da Aeronáutica (SISAU) para as atividades periciais de saúde e para o atendimento aos 

recursos sobre julgamentos realizados pelas JES, em primeira instância, no que se relacione 

com a legislação contida nesta Instrução. 
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2.1.6 JUNTA SUPERIOR DE SAÚDE (JSSAer) 

É a Junta que funciona na DIRSA, sendo presidida pelo Diretor de Saúde da 

Aeronáutica e integrada, no mínimo, por mais quatro oficiais superiores do Quadro de 

Oficiais Médicos da ativa da Aeronáutica, com Curso de Medicina Aeroespacial, destinada a 

apreciar todos os recursos e revisões de julgamentos em última instância, assim como a 

homologar todas as incapacidades definitivas de ATCO e OEA, endossadas ou dadas pelo 

CEMAL. 

2.1.7 JUNTAS ESPECIAIS DE SAÚDE (JES) 

São Juntas do SISAU, constituídas por oficiais médicos da ativa da 

Aeronáutica, com Curso de Medicina Aeroespacial, destinadas a inspecionar ATCO e OEA. 

2.1.8 REQUISITOS PSICOFÍSICOS 

São os parâmetros psicofísicos a serem cumpridos por candidatos à obtenção 

do CMA para ATCO ou OEA. 

2.1.9 REQUISITOS DE APTIDÃO 

É a reunião de um mínimo de condições de saúde física e mental, 

evidenciadas pelo exame médico inerentes ao CMA, que permitem ao inspecionando o 

desempenho satisfatório de suas atribuições. 

2.1.10 CAUSAS DE INCAPACIDADE 

Entende-se por CAUSAS DE INCAPACIDADE EM INSPEÇÕES DE 

SAÚDE NA AERONÁUTICA, para efeito desta Instrução, qualquer enfermidade, síndrome, 

deformidade ou alteração, de natureza congênita, hereditária ou adquirida, capaz de 

comprometer a segurança do tráfego aéreo, a eficiência da função desempenhada pelo 

inspecionando ou a eficiência do serviço, e que são classificadas em definitivas ou 

temporárias, totais ou parciais, a critério da Junta de Saúde, considerando: 

a) os respectivos prognósticos; 

b) a atividade que exerce ou deverá exercer o inspecionando; 

c) o comprometimento que venha a ocorrer no desempenho do inspecionando; 

d) a representação de risco à saúde coletiva; e 
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e) a história pessoal ou familiar que possa oferecer um razoável potencial de 

risco de adoecimento, a critério das Juntas de Saúde. 

NOTA: A gravidez é um estado fisiológico normal, entretanto, pode constituir causa de 

incapacidade física temporária quando diagnosticada em inspecionandos que deverão 

exercer atividades físicas ou laborativas que possam colocar em risco a saúde da 

gestante ou do feto. 

2.1.11 PARECER 

É o resultado de exames parciais, realizados durante uma inspeção de saúde. 

Existem dois tipos de parecer: FAVORÁVEL e DESFAVORÁVEL. 

2.1.12 JULGAMENTO 

É o resultado final de uma inspeção de saúde, sendo exarado pelos membros 

das JES, CEMAL, JSSAer, obedecendo à seguinte formalística: 

a)“APTO PARA O FIM A QUE SE DESTINA” - é exarado nos casos de 

inspeção realizada em ingressantes que apresentem os requisitos mínimos de saúde exigidos. 

b)“APTO” - é exarado quando o inspecionando possuir condições de saúde 

física e psíquica plenamente satisfatórias. Aplica-se nos exames de revalidação; 

c)“APTO COM RESTRIÇÃO” - aplica-se aos casos de inspecionandos 

portadores de estado físico e psíquico, parcialmente compatíveis com a função, devendo tal 

julgamento ser sempre complementado com a descrição do tipo e o prazo da restrição. A 

restrição pode ser de prazo, de função ou ambas. Este parecer aplica-se somente nos exames 

de revalidação; 

d)“INCAPAZ PARA O FIM A QUE SE DESTINA” - é exarado nos casos de 

ingressantes, ATCO ou OEA, que não apresentam os requisitos mínimos de saúde exigidos. 

NOTA: Em certas condições clínicas passíveis de recuperação, a critério do especialista, 

poderá ser dado este parecer, sendo expresso no item “Observações” da Ficha de 

Inspeção de Saúde (FIS) o prazo em que o solicitante poderá requerer nova inspeção. 

e)“INCAPAZ TEMPORARIAMENTE” - é exarado nos casos de deficiências 

passíveis de recuperação, devendo ser expresso, obrigatoriamente, o prazo da incapacidade. 

Aplica-se nos casos de revalidação com indicação de tratamento. 
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f)“INCAPAZ DEFINITIVAMENTE” - aplica-se ao inspecionando, julgado 

incapaz definitivamente para a sua atividade fim, restrita ao CMA que possui, por apresentar 

lesão, defeito físico, doença mental ou doença incurável incompatíveis com as funções 

outorgadas pelo seu CMA. 

2.1.13 INICIANDO 

É o candidato a ATCO/OEA que se submete à inspeção inicial. 

2.1.14 INSPEÇÃO INICIAL 

É a primeira inspeção de saúde para ingressar como ATCO ou OEA. 

2.1.15 INSPEÇÃO DE REVALIDAÇÃO 

É aquela a que está sujeito o inspecionando para o controle médico periódico, 

que lhe facultará a continuidade do exercício de suas atribuições. 

2.1.16 INSPEÇÃO INICIAL COM CRITÉRIOS DE REVALIDAÇÃO 

É a inspeção de revalidação em que são aplicados todos os exames realizados 

numa inspeção inicial, porém, o julgamento obedece aos requisitos de uma inspeção de 

revalidação. Aplica-se quando o CMA encontra-se vencido há mais de 5 anos. 

Enquadra-se nesta condição os militares do quadro BCT, quando na 

inatividade, para retornar à função de controlador de tráfego aéreo como ATCO. 

2.1.17 CANDIDATO 

É aquele que pretende ingressar como ATCO ou OEA. A inspeção de saúde 

do candidato sempre é considerada como inicial. 

2.1.18 INSPEÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE ESTADO DE SAÚDE 

É a inspeção a que está sujeito o inspecionando suspeito de doença física e/ou 

mental, ainda que esteja válido o CMA. 

2.1.19 INSPEÇÃO DE SAÚDE EM GRAU DE RECURSO 

Poderá requerer Inspeção de Saúde em Grau de Recurso o candidato 

considerado “INCAPAZ PARA O FIM A QUE SE DESTINA” ou o inspecionando julgado 

“INCAPAZ DEFINITIVAMENTE” em qualquer Inspeção de Saúde. 
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Esta Inspeção será solicitada mediante requerimento do interessado ao Diretor 

de Saúde da Aeronáutica, anexando a este cópia do resultado da Inspeção de Saúde emitido 

pela JES que o incapacitou e laudo ou parecer médico de especialista contrapondo a causa ou 

patologia incapacitante. 

2.2 ABREVIATURAS 

As abreviaturas utilizadas nesta ICA têm os seguintes significados: 

ATCO  Controlador de Tráfego Aéreo 

CEMAL  Centro de Medicina Aeroespacial 

CMA  Certificado Médico Aeronáutico 

DECEA  Departamento de Controle do Espaço Aéreo 

JES  Junta Especial de Saúde 

JSSAer  Junta Superior de Saúde da Aeronáutica 

OEA   Operador de Estação Aeronáutica 

OSA  Organização de Saúde da Aeronáutica 

SISAU  Sistema de Saúde da Aeronáutica 
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3 REQUISITOS PSICOFÍSICOS 

3.1 APLICABILIDADE 

Estabelecer os parâmetros de saúde gerais para a concessão do CMA para 

ATCO e OEA. 

3.2 CLASSE DE AVALIAÇÃO MÉDICA 

3.2.1 Para concessão do CMA, o ATCO e o OEA são submetidos à avaliação médica de 

terceira classe conforme estabelece o Anexo 1 da OACI.  

NOTA: O inspecionando, cujo CMA tenha expirado há mais de cinco anos, ao pretender 

retornar à atividade, deve ser submetido à inspeção de saúde inicial, aplicando-se os 

requisitos de revalidação previstos para o CMA do qual seja portador. 

3.2.2 O candidato a ATCO ou OEA só pode iniciar suas atividades sendo portador do CMA 

correspondente, válido.  

3.2.3 Nos casos dúbios, a Junta de Saúde poderá solicitar ao DECEA, através de suas 

Organizações Regionais, um teste de proficiência técnica para consubstanciar seu parecer. 

3.3 VALIDADE DOS CERTIFICADOS MÉDICO AERONÁUTICO (CMA) 

A validade do CMA do ATCO e do OEA obedece aos seguintes prazos: 

a) Para ATCO: 

(1) 12 meses para ATCO que não tenha completado 60 anos de idade: 

(2) 06 meses para ATCO a partir de 60 anos de idade. 

b) Para OEA: 

(1) 24 meses para OEA que não tenha completado 40 anos de idade; 

(2) 12 meses para OEA com idade entre 40 e 60 anos; 

(3) 06 meses para OEA a partir de 60 anos de idade. 

NOTA: Os detentores de CMA devem dar conhecimento à autoridade outorgadora de 

qualquer diminuição de aptidão psicofísica de mais de 20 dias de duração ou que 

exija tratamento continuado com medicamentos receitados ou que haja requerido 

tratamento ambulatorial. 
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3.4 IDADE MÍNIMA PARA OBTER CMA 

ATCO e OEA – 18 (dezoito) anos. 

3.5 REQUISITOS PSICOFÍSICOS GERAIS 

É exigido que todos os solicitantes de CMA, para o exercício de sua atividade 

específica, em exame inicial ou de revalidação, não possuam nenhuma enfermidade ou 

incapacidade que possa impedi-lo de operar com segurança suas funções. 

3.5.1 EXAMES LABORATORIAIS 

É obrigatória a realização de exames laboratoriais em todas as inspeções de 

saúde, iniciais ou periódicas, nos inspecionandos civis. Poderão ser dispensados dos exames 

laboratoriais, a critério da Junta de Saúde, os inspecionandos que realizaram Inspeções de 

Saúde nos últimos 90 (noventa) dias. 

Para fins da realização de exames laboratoriais os inspecionandos dividem-se 

em dois grupos, de acordo com a faixa etária. 

3.5.1.1  Grupo I 

Inspecionandos com idade igual ou inferior a 35(trinta e cinco) anos. 

Deverão realizar os seguintes exames: 

a) NO SANGUE 

- bioquímica após jejum de 12(doze) horas: dosagens de Glicose, Lipidograma 

completo, Uréia e Creatinina; caso sejam constatados níveis anormais de glicemia, deverão 

ser seguidas às orientações do Item 3.14 destas Instruções. 

- hemograma; 

- grupo sangüíneo e fator Rh nas Inspeções de Saúde de ingressantes; 

- sorologia para Lues através do VDRL e do FTA-ABS nos casos duvidosos; 

- dosagem da Beta-HCG – Deverá ser sempre realizada nas mulheres, 

previamente ao exame radiológico, visando à proteção do concepto, em casos de gravidez. 

b) NA URINA 

Pesquisa de Elementos Anormais no Sedimento urinário (EAS). 
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3.5.1.2 Grupo II 

Nos inspecionandos com idade superior a 40 (quarenta) anos será acrescido a 

dosagem do PSA no sangue. 

3.5.2 EXAMES DE IMAGEM 

3.5.2.1 Nas inspeções de saúde iniciais e periódicas dos ATCO e OEA serão realizados os 

seguintes exames radiológicos: 

a) exame radiológico de tórax em incidência Póstero – Anterior (PA) e Perfil; 

b) ultrassonografia de abdome total a partir dos 40 anos de idade, a cada 2 anos; e 

c) outros exames radiológicos caso haja indicação médica. 

3.5.3 EXAME MÉDICO GERAL 

3.5.3.1 Anamnese e Exame Físico 

a) ANAMNESE 

Nas Inspeções iniciais as perguntas relativas a anamnese dirigida serão 

realizadas pelo médico responsável pelo exame físico geral. 

b) INSPEÇÃO GERAL 

- Cabeça - Verificar alterações do crânio, face, boca e pavilhão auditivo. 

- Pescoço - Assinalar anormalidades detectadas. 

- Tórax - Realizar inspeção geral, acompanhada pelo exame clínico dos 

aparelhos cardiocirculatório e respiratório. 

- Abdome - Executar a inspeção, palpação, percussão e ausculta assinalando-se 

as anormalidades detectadas. 

- Genitália Masculina e Feminina - Assinalar anomalias e alterações 

patológicas, observadas ao exame ectoscópico. 

O exame ectoscópico da genitália feminina deverá ser realizado, 

preferencialmente, por Oficial Médica, obrigatoriamente, com a presença de Enfermeira, 

Técnica de Enfermagem ou Auxiliar de Enfermagem do sexo feminino. 

- Membros - Verificar simetria, mobilidade, proporcionalidade, anomalias e 

alterações patológicas. 
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- Coluna Vertebral - Detectar anomalias da coluna cervical, dorsal, lombar e 

sacrococcígea. 

3.5.3.2 Exames Complementares 

Serão realizados os exames constantes dos itens 3.5.1 e 3.5.2, e outros, caso 

necessário e a critério da Junta de Saúde. 

Para consubstanciar os julgamentos das Juntas, poderão ser solicitados 

pareceres das diversas Especialidades da área de saúde. 

3.5.3.3 Requisitos Físicos 

É exigido que todos os solicitantes de CMA para ATCO e OEA, em exame 

inicial ou de revalidação. 

3.5.3.4 Imunizações 

Imunizações de ATCO e OEA civis e outras imunizações poderão ser 

solicitadas, a critério das Juntas de Saúde, em virtude de epidemias ou condições em que se 

façam necessárias. 

3.6 EXAME ODONTOLÓGICO 

Será obrigatório em todas as inspeções de saúde. Deverão ser anotadas as 

próteses, ausências dentárias, alterações nos elementos dentários, mucosas e anexos da 

cavidade oral. 

Será realizado o exame clínico da cavidade oral, sendo observados os aspectos 

de higiene, estético e funcional. 

Serão solicitados exames complementares a critério da Junta de Saúde. 

3.6.1 REQUISITOS ODONTOLÓGICOS 

Aplicado nas Inspeções de Saúde iniciais e periódicas. 

a) Presença de um número de dentes, compatível com uma função mastigatória 

assintomática, tolerando-se próteses que satisfaçam essa condição e que não prejudiquem a 

fonação; 

b) Ausência de cáries profundas; 
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c) Ausência de moléstias periodontais evidenciáveis ao exame visual ou 

radiográficos; 

d) Ausência de afecções periapicais constatadas visualmente, ou em exames 

radiográficos; e 

e) Ausência de deformidades maxilares ósseas, ou de tecidos moles ou 

dentários, congênitas ou adquiridas, que dificultem a mastigação ou a articulação da palavra. 

3.7 EXAME OFTALMOLÓGICO 

Verificar história de doença oftalmológica (pessoal ou familiar) traumatismo 

ocular ou cirurgia; perda de visão ou diplopia; uso de óculos e antecedentes de sensibilização 

medicamentosa. 

Será realizada a medida da acuidade visual para longe e para perto 

Verificar a presença de anormalidades ósseas da órbita ou assimetria facial. 

Atentar para a existência de exoftalmia, enoftalmia ou desvio manifesto dos eixos visuais e 

quaisquer anormalidades, inclusive nos anexos. 

Pesquisar os reflexos oculares, visando a avaliação da motilidade do globo 

ocular. 

Realizar a medida da tensão intra-ocular (Oftalmotonus). 

Realizar a pesquisa do Senso Cromático, do Campo Visual e da Visão de 

Profundidade. 

3.7.1 REQUISITOS VISUAIS 

Serão aplicados nas inspeções de saúde iniciais e periódicas. 

3.7.1.1 Acuidade visual a 06 (seis) metros 

Visão igual a 20/30, em cada olho, separadamente, com ou sem correção. 

3.7.1.2 Acuidade visual a 35 (trinta e cinco) centímetros 

J-8 em cada olho, separadamente, sem correção, e J-2 com correção. 

3.7.1.3 Campo visual 

Normal, pesquisado em relação ao campo visual do examinador. 
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3.7.1.4 Senso cromático 

Pesquisado através das Pranchas Pseudo-Isocromáticas, admitindo-se até 

08(oito) interpretações incorretas. O inspecionando deve reconhecer as cores misturadas, ou 

no mínimo, as cores básicas isoladas usadas em aviação (vermelho, verde, azul, âmbar e 

branca). 

3.7.1.5 Motilidade ocular extrínseca 

O inspecionando deve possuir equilíbrio muscular perfeito. As heterotropias 

são desclassificantes; 

3.7.1.6 Visão de profundidade 

O inspecionando não pode deixar de possuir visão de profundidade normal não 

podendo, portanto, ser monocular. 

Será pesquisada em aparelho específico, “Keystone ou Ortho-Rater”. Será 

considerada normal a leitura da metade do número de linhas mais uma. 

3.7.1.7 Oftalmotônus 

Normal, entre 12 e 19 mm/Hg. 

3.8 EXAME OTORRINOLARINGOLÓGICO 

Será realizada a anamnese dirigida para as alterações clínicas relacionadas a 

nariz, cavidades paranasais, orofaringe, laringe e ouvido. 

No exame físico, durante a técnica de iluminação, o examinador, o paciente e o 

foco de iluminação direta ou indireta devem estar no mesmo plano. 

3.8.1 REQUISITOS AUDITIVOS 

3.8.1.1 O inspecionando submetido a uma prova com audiômetro, não deve ter uma 

deficiência de percepção auditiva, em cada ouvido separadamente, maior do que 35 dB em 

nenhuma das três freqüências de 500, 1.000 e 2.000 Hz, nem maior do que 50 dB na 

freqüência de 3.000 Hz. 

A Audiometria será realizada em todas as inspeções iniciais. Nas revalidações 

será realizada anualmente. 
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3.8.1.2 Em caso do inspecionando apresentar uma deficiência maior que a especificada no 

item anterior, pode ser declarado apto nas seguintes condições: 

a) Possuir capacidade auditiva, em cada ouvido, separadamente, equivalente a 

de uma pessoa normal, com um ruído de fundo que simule as características de mascaramento 

do ruído típico durante as atividades de tráfego aéreo, no que se relaciona à voz e aos sinais de 

radiocomunicação; e 

b) Pela Logoaudiometria, possuir uma discriminação em campo livre superior 

a 80 % (oitenta por cento) para monossílabos ou a 95% (noventa e cinco por cento) para 

polissílabos, renovando o exame neste caso sem restrição. 

3.8.1.3 Nos casos em que haja necessidade da escolha do que falar, não se deve usar, 

exclusivamente, textos do tipo aeronáuticos. As listas de palavras equilibradas foneticamente 

podem ser utilizadas (LOGOAUDIOMETRIA). 

3.9 EXAME NEUROLÓGICO 

Inquirir sobre doenças neurológicas mais comuns e realizar um exame 

neurológico sumário constando de inspeção geral, força muscular, coordenação estática e 

dinâmica, marcha, nervos cranianos, reflexos, sensibilidade e tônus muscular. 

O candidato não deverá possuir história clínica comprovada ou diagnóstico 

clínico de: 

a) enfermidade progressiva ou não progressiva do sistema nervoso, cujos 

efeitos provavelmente interfiram no exercício seguro das atribuições correspondentes à 

licença do solicitante; 

b) epilepsia; 

c) história de traumatismo crâneo-encefálico cujos efeitos provavelmente 

interfiram no exercício seguro das atribuições correspondentes à licença do solicitante; 

d) distúrbio de consciência sem causa médica esclarecida. 

3.9.1 ELETROENCEFALOGRAMA (EEG) 

Será realizado, obrigatoriamente, nas inspeções de saúde iniciais. 

Nas inspeções de saúde periódicas será realizado à critério do especialista. 
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O EEG para as inspeções iniciais tem uma validade média de 6(seis) meses, 

porém, a critério do especialista, pode ser prolongada por até 02 (dois) anos. 

3.10 EXAME PSÍQUICO 

Será realizado nas Inspeções de Saúde Iniciais e Periódicas. 

Nas inspeções de saúde periódicas será realizado quando a história clínica 

revelar qualquer indício de comprometimento psicológico e/ou psiquiátrico. 

Testes psicológicos fazem parte do exame psiquiátrico das inspeções iniciais. 

Nas inspeções periódicas, serão realizados a critério do especialista. 

3.10.1 REQUISITOS PSÍQUICOS 

Os requisitos psíquicos devem ser pesquisados de maneira judiciosa, 

integrando as clínicas de psicologia e psiquiatria, a fim de que se possa verificar com 

segurança a higidez mental do candidato e se o mesmo contém os atributos psicológicos, tais 

como habilidades cognitivas, aptidões específicas e características de personalidade, 

compatíveis com o desempenho satisfatório da função pretendida. 

a) PSICOLÓGICOS 

Para constatação, nos exames de seleção, de condições psicológicas que 

fundamentam previsão de sucesso profissional e, nos exames periódicos, de equilíbrio psico-

emocional compatível com um desempenho profissional satisfatório, traduzido pela 

capacidade atual ou potencial. 

b) PSIQUIÁTRICOS 

Devem ser pesquisados de maneira judiciosa, a fim de que sejam selecionados 

os mais capazes sob o aspecto de higidez mental. 

O candidato não deverá possuir história clínica comprovada ou diagnóstico 

clínico de: 

a) psicose 

b) transtorno mental orgânico; 

c) alcoolismo; 
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d) transtornos mentais ou de comportamento devido ao uso de substâncias 

psicoativas; 

e) transtornos de personalidade; 

f) transtorno de humor; 

g) transtornos neuróticos; 

h) retardo mental; 

i) alterações mentais e comportamentais associadas com distúrbios 

fisiológicos e/ou fatores físicos; 

j) transtorno de desenvolvimento psicológico; 

k) transtorno de comportamento ou emocional com surgimento na infância 

ou adolescência; 

l) uso atual de medicações psicotrópicas que interfiram com o desempenho 

da função pretendida, independente da indicação; 

m) transtorno mental não especificado ou qualquer alteração do psiquismo 

que dificulte o solicitante de exercer com segurança as atribuições correspondentes às licenças 

que solicitou ou possui. 

3.11 EXAME CARDIOLÓGICO 

Será realizado em todas as inspeções de saúde iniciais e de revalidação, 

obrigatoriamente, por médico cardiologista. 

Nas Inspeções de saúde periódicas poderá ser realizado por médico clínico 

geral, ficando a critério deste a indicação do exame por cardiologista. 

Será realizada a anamnese dirigida e o exame físico cardiológico, constando da 

inspeção, palpação, ausculta e todos os procedimentos técnicos previstos em um exame do 

aparelho cardiovascular. 

3.11.1 ELETROCARDIOGRAMA DE REPOUSO 

Será realizado obrigatoriamente nas inspeções de saúde iniciais e de 

revalidação, sendo dispensado nas inspeções onde se realizou o Teste Ergométrico. 
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3.11.2 TESTE ERGOMÉTRICO (TE) 

Será realizado, em todas as inspeções iniciais a partir dos 35 (trinta e cinco) 

anos, e nas Inspeções de Saúde de revalidação a cada 2 anos, após os 35 anos de idade. 

3.11.3 REQUISITOS CARDIOCIRCULATÓRIOS 

3.11.3.1 Requisito Cardiocirculatório 

a) Pressão arterial em decúbito dorsal, até 140mmHg (cento e quarenta) de 

sistólica por até 90mmHg (noventa) de diastólica; 

b) Exame físico do aparelho cardiovascular normal; 

c) Eletrocardiograma de repouso normal; 

d) Exame radiológico do tórax sem anormalidades; 

e) Ausência de doenças cardiovasculares incapacitantes; e 

f) TE normal nos casos previstos no item 3.11.3. 

3.11.4 CASOS ESPECIAIS EM CARDIOLOGIA 

Os casos de cardiopatia com possibilidade de constituir uma incapacidade 

definitiva em ATCO e OEA, não deverão ser julgados pela Junta examinadora e sim 

remetidos a JES do CEMAL, a quem caberá julgar e expedir o CMA, se for o caso. 

3.11.4.1 Infarto do Miocárdio 

a) Nas Inspeções de Saúde iniciais, os inspecionandos serão julgados: 

“INCAPAZ PARA O FIM A QUE SE DESTINA”. 

b) Nas inspeções de saúde periódicas, os inspecionandos, acometidos de 

Infarto do Miocárdio poderão ser reavaliados, para o retorno de suas atividades, após 

transcorridos 180 (cento e oitenta) dias do episódio do infarto, ou a critério da Junta, mediante 

parecer do especialista. 

3.11.4.2 Portadores de Cirurgia de Revascularização Miocárdica ou Angioplastia 

Coronariana, sem Infarto do Miocárdio 

a) Nas Inspeções de Saúde iniciais, os inspecionandos serão julgados: 

“INCAPAZ PARA O FIM A QUE SE DESTINA”. 
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b) Nas inspeções de saúde periódicas, a aptidão para o exercício da atividade 

de ATCO e OEA poderá ser avaliada e considerada após decorrido o prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias de incapacidade, ou a critério da Junta, mediante parecer do especialista. 

3.12 EXAME ORTOPÉDICO 

O Exame Ortopédico será realizado no Exame Médico Geral. O inspecionando 

não deve apresentar quaisquer deformidades que sejam suscetíveis de causar alguma deficiência 

funcional que possa interferir com o exercício seguro das atribuições de ATCO e OEA. 

3.13 EXAME GINECOLÓGICO E OBSTÉTRICO 

3.13.1 Deverá ser pesquisada a história pessoal e familiar de doenças ginecológicas e a 

presença de sintomas relativos ao aparelho genital feminino. 

3.13.2 As inspecionandas deverão apresentar laudo de Exame Citopatológico (Preventivo do 

Câncer Ginecológico) nos exames periódicos, cuja validade não deverá ultrapassar 180 (cento 

e oitenta) dias antes da data da Inspeção de Saúde. 

3.13.3 O parecer “INCAPAZ PARA O FIM A QUE SE DESTINA” será exarado para as 

candidatas civis, grávidas nas Inspeções de Saúde iniciais. Cessada a causa da incapacidade, a 

candidata poderá ser reexaminada. 

3.13.4 A gravidez é um estado fisiológico temporário incompatível com o excessivo esforço 

físico. À exceção das suas complicações, ela não é considerada uma patologia. 

3.14 PROCEDIMENTOS EM CASOS DE DISTÚRBIOS DO METABOLISMO DA 

GLICOSE 

3.14.1 Os valores propostos para a glicemia plasmática são referidos a amostras obtidas após 

jejum de doze horas, devendo o inspecionando estar isento da utilização de medicamentos ou 

quaisquer substâncias que contenham princípios ativos, capazes de interferir no metabolismo 

dos glicídios. 

3.14.2 Procedimentos nas inspeções de saúde iniciais e periódicos: 

3.14.2.1 Nos casos de Glicose Plasmática entre 70 (setenta) e 99 mg/dl (noventa e nove), o 

candidato será considerado “APTO”. 

3.14.2.2 Glicose Plasmática acima de 126mg/dl (cento e vinte e seis), confirmadas após duas 

repetições, em dias diferentes: o candidato será considerado “INCAPAZ PARA O FIM A 
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QUE SE DESTINA”, com o diagnóstico de “Diabetes Mellitus”, cessada a causa poderá ser 

reexaminado após tratamento especializado e laudo do especialista. 

3.14.2.3 Os inspecionandos em uso de hipoglicemiantes orais serão julgados “APTO, 

DEVENDO FAZER TRATAMENTO ESPECIALIZADO”. 

3.14.2.4 Os portadores de glicemia inferior a 50 mg/dl (cinqüenta), confirmada após duas 

repetições, em dias diferentes, serão incapacitados temporariamente e encaminhados à 

Endocrinologia. 

3.14.2.5 Nos casos de Hipoglicemia Reativa, Hipoglicemias de difícil controle ou fora de 

possibilidade terapêutica, o ATCO ou o OEA será considerado “INCAPAZ 

DEFINITIVAMENTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE ATCO OU OEA”. 

3.15 PROCEDIMENTOS EM CASOS DE INFECÇÃO PELO HIV 

3.15.1  Nas Inspeções de Saúde iniciais poderá ser realizado o exame Anti-HIV nos 

inspecionandos com quadro clínico compatível com a doença AIDS em atividade. Os 

resultados positivos deverão ser confirmados com o exame Westen-Blot e, se confirmado, 

será considerado “INCAPAZ PARA O FIM A QUE SE DESTINA”. 

3.15.2 Os candidatos soro-positivos assintomáticos, sem a doença em atividade, serão 

considerados “APTO PARA O FIM A QUE SE DESTINA”. 

3.15.3 Nas Inspeções de Saúde periódicas, para os portadores do HIV, serão adotados os 

seguintes procedimentos: 

3.15.3.1 Quando estiverem assintomáticos, serão considerados “APTO”, devendo ser 

reexaminados a cada 180 (cento e oitenta) dias, devendo fazer acompanhamento especializado e 

trazer parecer do médico assistente na próxima Inspeção; nestas inspeções, será obrigatória 

rigorosa avaliação das condições físicas e psíquicas do inspecionando, além da realização dos 

exames imunológicos (Subtipagem Linfocitária e Carga Viral) e outros julgados necessários, a 

fim de fornecer a atual e real situação clínica do inspecionando e subsidiar o julgamento da Junta; 

3.15.3.2 Nas inspeções onde o periciado estiver na fase sintomática da doença, será julgado 

mediante a avaliação das suas condições físicas e psíquicas, a critério da Junta. 

Todos deverão ser mantidos em acompanhamento ambulatorial devendo 

constar à observação “DEVERÁ REALIZAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO”. 
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3.15.3.3 Nos casos de comprometimento imunológico importante, aparecimento de doenças 

oportunistas e piora das condições clínicas, serão julgados “INCAPAZ 

TEMPORARIAMENTE” por um prazo a ser definido pela Junta de Saúde, mediante 

avaliação do inspecionando, realizando tratamento especializado neste período. 

Cessada a causa da incapacidade, com melhora das condições clínicas, o 

inspecionando voltará a ser julgado como “APTO”. 

3.15.3.4 Os inspecionandos que se mantiverem Incapazes Temporariamente por período de 

tempo superior a 2 (dois) anos, ou que apresentarem grave comprometimento das condições 

clínicas ou doenças oportunistas que inviabilizem a permanência no desempenho da função 

pretendida, deverão ser considerados “INCAPAZ DEFINITIVAMENTE” para a função. 

3.15.3.5 Exemplos de especificações de diagnósticos a serem utilizados pelas Juntas de 

Saúde: 

a) Portador de HIV – classificação A-2; 

b) SIDA/AIDS – classificação A-3; e 

c) SIDA/AIDS – Sarcoma de Kaposi – classificação C-2. 

 

3.16 PROCEDIMENTOS EM CASO DE ENVOLVIMENTO DE ATCO OU OEA EM 
ACIDENTES OU INCIDENTES AERONÁUTICOS GRAVES. 

3.16.1 Os ATCO e OEA que forem envolvidos em acidentes ou incidentes aeronáuticos 
graves deverão ser submetidos, em caráter imediato, a nova inspeção de saúde, aplicando-se 
todos os exames que integram a inspeção inicial, independentemente do tempo transcorrido da 
última inspeção. 
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4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 COMPETÊNCIA 

As inspeções de saúde são realizadas por determinação ou solicitação formal 

da autoridade competente que deve especificar a finalidade das mesmas, salvo nas inspeções 

de saúde para efeito de controle médico periódico. 

São autoridades competentes para determinar ou solicitar inspeções de saúde: 

a) O Comandante da Aeronáutica; 

b) O Diretor-Geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo; 

c) O Diretor de Saúde da Aeronáutica; 

d) Os Chefes dos Órgãos ATS ou suas respectivas chefias jurisdicionadas; e 

e) O Presidente da Comissão de Investigação de Acidentes Aeronáuticos. 

4.2 A qualquer momento, sempre que houver indícios de comprometimento dos requisitos de 

aptidão, o ATCO ou OEA deve ser encaminhado pela autoridade aeronáutica para um novo 

exame médico, ainda que esteja válido o seu CMA. 

4.2.1 Os ATCO ou OEA, quando envolvidos em acidentes ou incidentes aeronáuticos graves, 

deverão realizar a inspeção de saúde de acordo com o prescrito no item 3.16.1, acima. 

4.3 O titular do CMA é responsável por comunicar ao Órgão emissor de sua licença e ao 

Órgão ao qual está subordinado qualquer condição de diminuição ou perda de sua aptidão 

psico-física. 

4.3.1 Além do citado no item anterior, são também responsáveis pelo reporte citado: 

a) O médico examinador ou o centro médico aeronáutico que tome 

conhecimento do caso; 

b) O Órgão de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáutico que tome 

conhecimento do caso; 

c) O empregador e o próprio serviço médico do local de trabalho do detentor 

da licença; 

d) O médico assistente, quando tenha conhecimento que seu paciente trabalha 

na área de aviação e envolvido com segurança de vôo. 
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4.4 A DIRSA, através do CEMAL, deve prestar às JES os esclarecimentos que se fizerem 

necessários sobre a aplicação deste regulamento, bem como sobre as modificações que 

venham a ser nele introduzidas pelo DECEA. 

4.5 O apoio técnico da DIRSA ao DECEA é proporcionado através de: 

a) emissão de pareceres técnicos pertinentes ao pessoal ATCO e OEA, quando 

for o caso; 

b) auditagem técnica das inspeções de saúde; e 

c) pesquisa, e estudo dos requisitos psicofísicos e de aptidão para a emissão do 

CMA, com proposição de mudanças ao DECEA, sempre em consonância com a legislação 

signatária (Anexo 1 da ICAO) e outras legislações internacionais que achar, tecnicamente, 

pertinentes. 

4.5.1 O DECEA coordenará a inspeção de saúde dos ATCO ou OEA que estejam envolvidos 

em acidentes ou incidente grave de tráfego aéreo, no curso de sua atividade. O ATCO ou 

OEA terá seu CMA suspenso, devendo ser inspecionado logo após a ocorrência do acidente 

ou incidente. 

4.6 JUNTAS DE SAÚDE 

4.6.1 Os inspecionandos que exercem a função de controlador de tráfego aéreo ou operador de 

estação aeronáutica realizarão suas inspeções de saúde nas JES, apesar de não serem 

considerados aeronavegantes. 

Este procedimento tem como finalidade melhor avaliar e controlar as 

condições de sanidade física e mental desses inspecionandos, razão pela qual serão sempre 

avaliados pela clínica psiquiátrica, tanto nas inspeções iniciais quanto de revalidação. 

4.6.2 As Juntas de Saúde, no âmbito deste regulamento, são Órgãos do Sistema de Saúde da 

Aeronáutica incumbidos de realizar as inspeções de saúde nos ATCO e OEA. 

4.6.3 As Juntas de Saúde, relacionadas à esta Instrução são assim classificadas: 

a) Junta Superior de Saúde; e 

b) Junta Especial de Saúde; 
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4.6.4 Compete à Junta Superior de Saúde pronunciar-se em grau de recurso, em última 

instância, sobre julgamentos feitos pelo CEMAL ou em quaisquer outras circunstâncias, a 

critério da autoridade competente. 

4.6.5 As petições de Inspeções de Saúde em grau de recurso ou revisão devem ser 

despachadas à Junta Superior de Saúde pelo Diretor de Saúde, mediante requerimento do 

interessado, fundamentado em documentação que justifique o requerido. 

4.6.6 Compete às JES, comunicar, no menor prazo possível, o resultado das inspeções 

realizadas nos ATCO e OEA ao DECEA, através dos Órgãos Regionais, Empresas ou 

Organizações prestadoras de Serviços de Tráfego Aéreo. 

Deverão, ainda, comunicar, via mensagem-rádio, a todas as JES, nos casos de 

candidatos a Controlador de Tráfego Aéreo ou Operador de Estação Aeronáutica com o 

parecer “INCAPAZ PARA O FIM A QUE SE DESTINA” e nos casos de incapacidades 

definitivas para a atividade de ATCO ou OEA. 

4.7 As restrições ou as incapacidades temporárias emitidas por uma JES, só poderão ser 

revogadas pela JES que julgou o ATCO/OEA ou pelo CEMAL. Os recursos sobre 

julgamentos das JES serão apreciados pelo CEMAL em primeira instância e pela Junta 

Superior de Saúde em última instância. 

4.8 Todas as JES estão obrigadas a remeter ao CEMAL as fichas originais das inspeções de 

saúde (FIS) dos ATCO e OEA, no prazo de quinze dias após o julgamento, para a devida 

auditagem técnica. Da mesma forma, devem ser remetidas às fichas de inspeção iniciadas e 

não concluídas no prazo de trinta dias. 

4.9 O CMA deverá ser retirado pelo próprio inspecionando, ou por pessoa devidamente 

autorizada pelo mesmo, mediante requerimento próprio. 

4.10 Os CMA com prazo vencido que foram recolhidos dos inspecionandos, deverão ser 

destruídos. 

4.11 O inspecionando deve observar o prazo mínimo de 15 dias, antes do término da validade 

da sua Inspeção de Saúde, para renovação do seu CMA. 

4.12 O ATCO ou OEA que sentir declínio em seus requisitos de aptidão, para exercer as 

funções que o seu CMA lhe outorga, deve comparecer a qualquer JES para nova avaliação 
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médica, mesmo com CMA válidos. Quando privado de sua saúde mental ou portador de 

patologia que o impeça de assinar o requerimento para tal inspeção, a solicitação pode ser 

assinada por esposa, filho maior de idade ou outro representante legal. 

4.13 O ATCO ou OEA, após doença profissional e/ou acidente de trabalho, quando a duração 

da incapacidade laborativa for superior a 15(quinze) dias, deverá ser encaminhado à perícia 

médica do INSS para fins do estabelecimento de causa e efeito para fins de benefícios da 

Previdência Social. 

4.14 Na realização dos exames médicos de revalidação do CMA, o inspecionando deverá 

apresentar o CMA da última inspeção. Nas revalidações devem ser levadas em conta as 

funções do solicitante, bem como os recursos terapêuticos e o prognóstico da enfermidade 

porventura existente. 

4.15 Não serão cobradas despesas decorrentes da realização de inspeção de saúde 

regulamentares e obrigatórias para concessão de CMA de ATCO ou OEA, civis do Comando 

da Aeronáutica. 

4.16 A indenização da inspeção de saúde dos ATCO/OEA, pertencentes às empresas 

prestadoras de Serviços de Tráfego Aéreo, será de responsabilidade dessas empresas, não 

cabendo qualquer ônus para os ATCO/OEA . 

4.17 Todas as JES devem enviar, semanalmente, relatório às Organizações-Sede do 

inspecionando, constando: 

a) Nome do inspecionando; 

b) A finalidade da inspeção de saúde; 

c) Os tipos de julgamento; e 

d) Diagnóstico nosológico numeral, de acordo com o Código Internacional 

das Doenças em vigor na Aeronáutica e se é decorrente ou não de acidente do trabalho. 



ICA 63-15/2009                                                                                                                  30 

 

5 DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Exmo. Sr. Diretor-Geral do 

Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA). 
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ANEXO A – MODELO DE CMA 

               
        DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO 

                 Certificado Médico Aeronáutico 
                  (Medical Certificate) 

                 3ª Classe (Class) 
 

Categoria 

Nome 
 

Nº Licença    CPF 

Data de Validade  Órgão Emissor 

 

Assinatura, Carimbo e CRM do Médico 

EMITIDO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ANEXO 1 DA OACI

(ICAO) NA FORMA ADOTADA NO BRASIL 

 

Limitações 

Observações 

Data de Nascimento 

Grupo Sanguíneo e Fator RH 

Data de Expedição 

 

                                                          Assinatura do Detentor 




