
A Inspeção de Saúde - IS

MARINHA DO BRASIL

DIRETORIA DE SAÚDE
CENTRO DE PERÍCIAS MÉDICAS DA MARINHA

Etapa eliminatória que verifica os padrões médicos e
odontológicos de aptidão para a Carreira militar na
Marinha do Brasil, independente da formação
profissional. Esses padrões são baseados nas Normas
Reguladoras para Inspeção de Saúde na Marinha - DGPM
406, e protegem o candidato, evitando que venha a
desempenhar atividades que possam causar prejuízos à
sua saúde futuramente. 

Laudos e Recursos

Em caso de inaptidão pela Junta Regular, há
possibilidade de recurso à Junta Superior Distrital (JSD),
dentro dos prazos estabelecidos no Edital/Aviso de
Convocação. 



Solicitação de outros Exames e Pareceres

Não há necessidade de comparecimento em jejum. O
candidato será recebido na Sala de Espera, onde
procederá a entrega dos exames complementares  e da
Anamnese Dirigida (anexo W da DGPM 406), que deve
estar preenchida e assinada. O referido anexo é
disponibilizado no site do Concurso/Processo Seletivo.
Em seguida, serão realizados os exames odontológico e
de acuidade auditiva. Para realização do exame físico, é
recomendado o uso de trajes de banho. Candidatas do
sexo feminino realizarão exame ginecológico. Por ser um
procedimento complexo, a IS pode levar mais tempo do
que o esperado. 

Etapas da IS para Ingresso no SAM

RECOMENDAÇÕES

Os exames complementares ou Pareceres que se
fizerem necessários podem ser solicitados pelas Juntas
de Saúde (JS) e deverão ser entregues na data
agendada por estas . Entretanto, as JS são soberanas
para decidir, com base nos parâmetros de cada
Concurso/Processo Seletivo.  Opiniões eventuais de
profissionais de saúde que o assistam serão sempre
analisadas, porém não necessariamente acatadas. 

- É proibida a utilização de dispositivos móveis no interior do
Centro de Perícias Médicas da Marinha;
- Siga as orientações dos militares responsáveis por
acompanhá-lo e permaneça junto aos demais candidatos;
- Evite transitar nas áreas identificadas como de acesso restrito
e informe-se quanto aos locais de livre acesso; e
- Utilize trajes apropriados para o ambiente militar.


