
1   Autoridade que autorizou e as exigências com base nas quais foi emitido o documento 

.2     Informações sobre o marítimo 

.2.1  Nome (Último, primeiro e do meio) 

.2.2   Data de nascimento (dia/mês/ano) 

.2.3  Sexo (Masculino/Feminino) 

.2.4   Nacionalidade  

.3     Declaração do médico reconhecido  

.3.1 Confirmação de que os documentos de identidade foram verificados imediatamente antes do 
exame:  S/N 

.3.2   A audição satisfaz os padrões estabelecidos no STCW A-I/9: S/N 

.3.3  Audição sem aparelho satisfatória? S/N 

.3.4   A acuidade visual satisfaz os padrões estabelecidos no STCW A-I/9: S/N 

.3.5   A visão de cores1 satisfaz os padrões estabelecidos no STCW A-I/9: S/N 

.3.5.1 Data do último teste de visão de cores.  

.3.6   Apto para as atribuições de vigia? S/N 

.3.7   Nenhuma limitação ou restrições à sua aptidão? S/N 

         Se “N”, especificar as limitações ou restrições 

.3.8  O marítimo está livre de qualquer problema de saúde que possa ser agravado pelo serviço de 
navegação no mar ou tornar o marítimo inapto para esse serviço, ou colocar em perigo a saúde e 
a segurança de outras pessoas a bordo? S/N 

.3.9   Data do exame: (dia/mês/ano) 

.3.10 Data em que expira a validade do certificado: (dia/mês/ano) 

.4   Detalhes relativos à autoridade emitente 

.4.1 Carimbo oficial (contendo o nome) da autoridade emitente 

.4.2  Assinatura da pessoa autorizada 

.5 Assinatura do marítimo – confirmando que o marítimo foi informado do conteúdo do certificado e do 
direito a um recurso de acordo com o parágrafo 6 da Seção A-I/9. 

.6 Os certificados médicos deverão ser redigidos no idioma oficial do país emitente. Se o idioma utilizado 
não for o inglês, o texto deverá conter uma versão para aquele idioma. 

Tabela A-I/9 

Padrões mínimos de visão em serviço para marítimos 

Regra 
da 

Conve
nção 

STCW 

Categoria do 
marítimo 

Visão para 
longe 

com correção1 

Visão para perto Visão de 
cores3 

Campos 
visuais4 

Cegueira 
noturna4 

Diplopia 

(visãodupla)4

Um 
olho 

Outro 
olho 

Os dois olhos 
juntos, com ou sem 
correção  

I/11 

II/1 

II/2 

II/3 

Comandante, 
oficiais do 
departamento 
de convés, e 
subalternos de 
convés dos 

 

 

0,52 

20/40

 

 

0,5 

20/40 

Visão exigida para a 
navegação do navio 
(ex.: consulta a 
cartas e  
publicações 
náuticas, utilização 

Ver 

Nota 6 

Campos 
visuais 
normais 

Visão exigida 
para 
desempenhar  
todas as funções 
necessárias no 
escuro, sem 

Nenhum 
problema 
significativo 
evidente  

                                                 
1    Nota: A avaliação da visão de cores só precisa ser feita a cada seis anos.   



II/4 

II/5 

VII/2 

quais é exigido 
que 
desempenhem 
atribuições de 
vigilância 

 dos instrumentos e 
equipamentos do 
passadiço e 
identificação dos 
auxílios à 
navegação) 

comprometer o 
seu desempenho

1/11 

III/1 

III/2 

III/3 

III/4 

III/5 

III/6 

III/7 

VII/2 

Todos os 
oficiais de 
máquinas, 
oficiais 
eletrotécnico, 
subalternos 
eletrotécnicos e 
subalternos ou 
outros que 
façam parte de 
um quarto de 
serviço na 
máquina 

 

 

0,45 

20/50

 

 

0,4 (Ver 
Nota 5) 

20/50 

Visão exigida para 
ler instrumentos 
próximos,para 
operar 
equipamentos e 
para identificar 
sistemas/ 
componentes como 
for necessário  

Ver 

 Nota 7 

Campos 
visuais 
suficientes 

Visão exigida 
para 
desempenhar 
todas as funções 
necessárias no 
escuro, sem 
comprometer o 
seu desempenho 

Nenhum 
problema 
significativo 
evidente 

I/11 

IV/2 

Radioperadores 
de GMDSS 

 

 

 

0,4 

20/50

 

 

 

0,4 

20/50 

Visão exigida para 
ler instrumentos 
próximos, para 
operar 
equipamentos e 
para identificar 
sistemas/ 
componentes como 
for necessário  

 

Ver 

 Nota 7 

Campos 
visuais 
suficientes 

Visão exigida 
para 
desempenhar 
todas as funções 
necessárias no 
escuro, sem 
comprometer o 
seu desempenho 

Nenhum 
problema 
significativo 
evidente 

Notas: 

1 Valores fornecidos na escala decimal de Snellen. 

2 É recomendado um valor de pelo menos 0,70 (20/29)  num olho, para reduzir o risco de uma doença 
subjacente não detectada nos olhos. 

3 Como definido nas Recomendações Internacionais para Exigências para Visão de Cores para Transporte 
pela Commission Internationale de l’Eclairage (CIE-143-2001, inclusive quaisquer versões posteriores). 

4 Sujeito a uma avaliação por um especialista clínico em visão, quando indicado por conclusões no exame 
inicial. 

5 O pessoal do departamento de máquinas deverá ter uma visão conjunta de pelo menos 0,4 (20/50). 

6 Padrão de visão de cores 1 ou 2 da CIE.  

7 Padrão de visão de cores 1, 2 ou 3 da CIE. 

Tabela B-I/9-2 

Diretrizes sobre a avaliação do nível mínimo da capacidade física necessária para admissão e para a permanência 
em serviço para marítimos 1,2,6 

TAREFA, FUNÇÃO, EVENTO 

OU SITUAÇÃO A BORDO3 

CAPACIDADE FÍSICA 

RELACIONADA 

UM EXAMINADOR MÉDICO 

deve estar convencido de que o 
candidato4,5 

Movimentos de rotina em superfícies 
escorregadias, desniveladas e instáveis; risco 
de ferimentos 

Manter o equilíbrio não tem perturbação do senso de 
equilíbrio. 

Acesso de rotina entre níveis; procedimentos 
de reação a emergência 

Subir e descer escadas 
verticais e inclinadas 

é capaz de subir e descer, sem ajuda, 
escadas verticais e inclinadas. 

Movimentos de rotina entre espaços e Passar por cima de braçolas é capaz de passar por cima, sem 



compartimentos; procedimentos de reação a 
emergência 

(ex.: de té 60 cm de altura) ajuda, de uma soleira de porta alta 
(braçola). 

Abrir e fechar portas estanques; sistemas 
manuais de manivelas, abrir e fechar 
volantes de válvulas; manusear cabos; 

utilizar ferramentas manuais (isto é, chaves 
de boca, machados de incêndio, chaves para 
válvulas, martelos, chaves de fenda, alicates)

Manusear dispositivos me-
cânicos (destreza e força 
manual e digital) 

é capaz de segurar, levantar e 
manusear diversas ferramentas 
comuns de bordo; mover as 
mãos/braços para abrir e fechar 
volantes de válvulas nas direções 
vertical e horizontal; girar os punhos 
para girar manivelas. 

Obter acesso através do navio; utilizar 
ferramentas e equipamentos; os 
procedimentos de reação a emergência 
devem ser seguidos prontamente, inclusive 
vestir colete salva-vidas ou roupa de 
exposição 

Mover-se com agilidade não tem qualquer deficiência ou 
doença que possa impedir seus 
movimentos e suas atividades físicas 
normais. 

Manusear os suprimentos de bordo; utilizar 
ferramentas e equipamentos; manusear 
cabos; seguir os procedimen-tos de reação a 
emergência 

Levantar, puxar, empurrar e 
transportar uma carga 

não tem qualquer deficiência ou 
doença que possa impedir seus 
movimentos e suas atividades físicas 
normais. 

Armazenar em local elevado; abrir e fechar 
válvulas 

Alcançar locais acima da 
altura dos ombros 

não tem qualquer deficiência ou 
doença que possa impedir seus 
movimentos e suas atividades físicas 
normais. 

Manutenção geral do navio; procedimentos 
de reação a emergência, inclusive controle 
de avarias 

Agachar (reduzir a altura 
dobrando os joelhos) 

Ajoelhar (colocar os joelhos 
no chão) 

Curvar o corpo (reduzir a 
altura curvando a cintura) 

não tem qualquer deficiência ou 
doença que possa impedir seus 
movimentos e suas atividades físicas 
normais. 

Procedimentos de reação a emergência, 
inclusive escape de compartimentos cheios 
de fumaça 

Rastejar (a capacidade de 
mover o corpo com as mãos 
e os joelhos) 

Sentir (a capacidade de 
manusear ou tocar para 
examinar ou verificar 
diferenças de temperatura) 

não tem qualquer deficiência ou 
doença que possa impedir seus 
movimentos e suas atividades físicas 
normais. 

Fazer serviço de quarto no mínimo por 4 
horas 

Ficar em pé e andar por 
longos períodos de tempo 

é capaz de ficar em pé e andar por 
longos períodos de tempo. 

Obter acesso entre compartimentos; seguir 
os procedimentos de reação a emergência 

Trabalhar em espaços 
apertados e mover-se 
através de aberturas restritas 
(ex.: 60 cm x 60 cm) 

não tem qualquer deficiência ou 
doença que possa impedir seus 
movimentos e suas atividades físicas 
normais. 

Reagir a alarmes, avisos e instruções visuais; 
procedimentos de reação a emergência 

Distinguir um objeto ou 
uma forma a uma certa 
distância 

atende as padrões de acuidade visual 
especificados pela autoridade 
competente. 

Reagir a alarmes e instruções sonoras; 
procedimentos de reação a emergência 

Ouvir um som com um nível 
especificado de dB, numa 
freqüência especificada 

atende aos padrões de capacidade 
auditiva especificados pela 
autoridade competente. 

Dar informações verbais ou chamar a 
atenção para situações suspeitas ou de 
emergência 

Descrever o que está à sua 
volta e atividades próximas 
e pronunciar claramente as 
palavras 

é capaz de manter uma conversação 
normal. 



Observações: 

1 A tabela acima descreve (a) as tarefas, funções, eventos e situações normais a bordo, (b) uma capacidade 
física correspondente que é considerada necessária para a segurança de um marítimo que esteja vivendo e 
trabalhando a bordo de um navio no mar, e (c) uma diretriz para medir a capacidadade física correspondente. 
As Administrações devem levar em conta estas capacidades físicas ao estabelecer os padrões de aptidão 
médica. 

2 Esta tabela não se destina a abordar todas as situações possíveis a bordo, nem todas as situações que possam 
desqualificar medicamente o indivíduo; e devem, portanto, ser utilizadas apenas como uma orientação geral. 
As Administrações devem estabelecer as categorias de marítimos que estão sujeitos a uma avaliação da 
capacidade física para o serviço em navios que operam na navegação marítima, levando em conta a natureza 
do trabalho em que serão empregados a bordo. Por exemplo, a aplicação integral destas diretrizes pode não 
ser adequada no caso de artistas aos quais não são designadas tarefas na tabela mestra. Além disto, deve ser 
dada toda a atenção a circunstâncias especiais envolvendo casos individuais, bem como quaisquer riscos 
conhecidos de permitir que o indivíduo seja empregado a bordo do navio, e até que ponto uma capacidade 
limitada pode ser conciliada numa determinada situação. 

3 O termo “procedimentos de reação a emergência”, como usado nesta tabela, destina-se a abranger todas as 
medidas padrão de reação a emergências, tais como abandono do navio e combate a incêndio, bem como os 
procedimentos básicos a serem seguidos por cada marítimo para aumentar a sua sobrevivência pessoal, para 
evitar criar situações em que seja necessária a ajuda especial de outros membros da tripulação. 

4 O termo “ajuda” significa a utilização de outra pessoa para realizar a tarefa. 

5 Na dúvida, o examinador médico deve quantificar, por meio de testes objetivos, o grau de gravidade de 
qualquer deficiência que desqualifique o candidato, sempre que houver testes adequados disponíveis, ou 
enviar o candidato para uma outra avaliação. 

6 A Convenção sobre Exames Médicos (Marítimos) da ILO, 1946 (No. 73) fornece, entre outras, as medidas 
que devem ser tomadas para permitir que uma pessoa à qual, após um exame, tenha sido negado um 
certificado possa solicitar um novo exame por um árbitro ou árbitros médicos, que deverão ser independentes 
de qualquer armador ou de qualquer organização de armadores ou de marítimos. 

 


