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COMUNICADO

CHECKLIST DOS EXAMES E LAUDOS – EXAME MÉDICO

O Instituto AOCP comunica que:
Para favorecimento do processo do Exame Médico, o candidato convocado poderá se guiar e organizar os exames e
laudos solicitados no subitem 14.5 do Edital de Abertura nº C-206, conforme CHECKLIST abaixo:

EXAME EXAME LAUDO

a)  Sangue:  hemograma completo,  glicemia  de  jejum,  ureia,  creatinina,  colesterol
total, triglicerídeos, transaminases (TGO/TGP), bilirrubinas (total e frações), sorologia
para doença de Chagas, VDRL, HbsAg, anti HVC e tipagem sanguínea (grupo ABO
e fator RH);

b) Urina: elementos anormais e sedimentos (EAS);

c) Fezes: Exame Parasitológico de Fezes (EPF);

d) Exame radiográfico (RX), com o respectivo laudo para tórax PA e perfil;

e) Cardiológicos, todos com laudo, emitidos e assinados por Médico Cardiologista:
e.1) Avaliação clínica cardiológica; e.2) Eletrocardiograma com laudo; e.3) Ecocardiograma
bidimensional com Doppler; e.4) Ergométrico.

e.5) Exame Oftalmológico: acuidade visual sem correção, acuidade visual com correção,
tonometria, biomicroscopia, fundoscopia, motricidade ocular e senso cromático;

e.6) Exame Otorrinolaringológico: avaliação clínica do Otorrinolaringologista e audiometria
tonal com laudo;

f) Avaliação Psiquiátrica: realizada por Médico Psiquiatra, que deverá emitir o laudo
sobre  comportamento,  humor,  coerência  e  relevância  do  pensamento,  conteúdo
ideativo, percepções, hiperatividade, encadeamento de ideias, orientação, memória
recente,  memória  remota,  tirocínio,  uso  ou  não  de  medicamentos  psicotrópicos
(psicofármacos), e ainda, qualquer antecedente de doença psiquiátrica.

g) Exames antidrogas: será realizado exame com janela de detecção mínima de 90
(noventa) dias anteriores à data da coleta, cujo período desta será estabelecido no
Edital  de  Convocação,  e  ser  entregue  no  dia  do  Exame  Médico  em  envelope
devidamente lacrado pelo laboratório, realizado por meio de amostra de queratina,
para detecção de: g.1) maconha; g.2) metabólicos do delta-9 THC; g.3) cocaína; g.4)
anfetaminas (inclusive metabólicos e seus derivados) g.5) opiáceos.

I - Os resultados dos exames e laudos exigidos neste Edital, deverão conter o nome completo do candidato e nú -
mero do seu documento de identidade, impresso ou escrito, e ter prazo de validade não superior a 180 (cento e
oitenta) dias contados a partir da data de sua emissão. Em todos os exames laboratoriais, além das informações
acima citadas, deverá constar, obrigatoriamente, a assinatura, a especialidade e o registro no órgão de classe
específico do profissional responsável. 

II  - Imprima o presente modelo e o utilize para simples conferência dos exames e laudos necessários, não
havendo necessidade/obrigatoriedade de entrega por parte do candidato.
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