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SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA 
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

COMANDO GERAL  

  
 
Portaria n. 125/2014 – CG 
 

Regula procedimentos para a Avaliação Médica 
Periódica e para fins de cursos e estágios no 
âmbito da Corporação. 

 
  O Comandante Geral e o Comandante de Saúde do Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado de Goiás, no uso de suas atribuições legais, nos termos 
dos art. 13 e 32 da Lei Estadual n. 18.305, de 30 de dezembro de 2013, 
 
  RESOLVEM: 
 

Art. 1º Regular os procedimentos a serem adotados para Avaliação 
Médica Periódica e Avaliação Médica para fins de Cursos e Estágios, com finalidade de 
Junta Médica para militares da ativa da Corporação.  

 
Art. 2º A Avaliação Médica Periódica é definida como procedimento 

preventivo anual e visa padronizar a exigência de procedimento médico para constatar, 
mediante exame clínico e análise de exames complementares solicitados, se o 
bombeiro militar da ativa é ou não portador de doenças e sintomas que possam 
inabilitá-lo para o exercício da atividade-fim, cursos, operações, estágios, teste de 
aptidão física, transferência para reserva remunerada, licença para tratar de interesse 
particular, inclusão em quadro de acesso e promoções, buscando ações preventivas 
e/ou recuperativas de acordo com a necessidade. 
Alterado pela Portaria n. 267/2017 

 
Art. 2º A Avaliação Médica Periódica é definida como procedimento 

preventivo anual e visa padronizar a exigência de procedimento médico para constatar, 
mediante exame clínico e análise de exames complementares solicitados, se o 
bombeiro militar da ativa é ou não portador de doenças e sintomas que possam 
inabilitá-lo para o exercício da atividade-fim, cursos, operações, estágios, teste de 
aptidão física, transferência para reserva remunerada e promoções, buscando ações 
preventivas e/ou recuperativas de acordo com a necessidade. 

 
Art. 3º Os critérios para a Avaliação Médica Periódica são estabelecidos 

da seguinte forma: 
 

Idade/Sexo 
Sem sobrepeso ou  

doenças associadas 
Com sobrepeso ou  

doenças associadas 

- Masculino 
até 39 anos 

 
- Feminino 
até 34 anos 

- Hemograma completo; 
- lipidograma; 
- Creatinina; 
- Glicemia de jejum; 
- Gama GT; 
- Teste Ergométrico; 
- Citologia oncoparasitária (para 
sexo feminino); 

- Hemograma completo; 
- Lipidograma; 
- Creatinina; 
- Glicemia de jejum; 
- Gama GT; 
- Teste Ergométrico; 
- Citologia oncoparasitária (para 
sexo feminino); 
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- Outros exames específicos da 
doença ou a critério médico. 

- Outros exames específicos da 
doença ou a critério médico. 

- Masculino 
de 40 anos 

ou mais 

- Hemograma completo; 
- Lipidograma; 
- Creatinina; 
- Glicemia de jejum; 
- Gama GT; 
- Teste Ergométrico; 
- PSA; 
- Espirometria para tabagistas; 
- Outros exames específicos da 
doença ou a critério médico. 

- Hemograma completo; 
- Lipidograma; 
- Creatinina; 
- Glicemia de jejum; 
- Gama GT; 
- Teste Ergométrico; 
- PSA; 
- Espirometria para tabagistas; 
- Outros exames específicos da 
doença ou a critério médico. 

- Feminino 
de 35 anos 

ou mais 

- Hemograma completo; 
- lipidograma; 
- Creatinina; 
- Glicemia de jejum; 
- Gama GT; 
- Teste Ergométrico; 
- Citologia oncoparasitária; 
- Mamografia a cada 2 anos se 
normal; 
- Espirometria para tabagistas; 
- Outros exames específicos da 
doença ou a critério médico. 

- Hemograma completo; 
- lipidograma; 
- Creatinina; 
- Glicemia de jejum; 
- Gama GT; 
- Teste Ergométrico; 
- Citologia oncoparasitária; 
- Mamografia a cada 2 anos se 
normal; 
- Espirometria para tabagistas; 
- Outros exames específicos da 
doença ou a critério médico. 

 
Parágrafo único. O cartão de vacinação e os exames solicitados 

deverão ser apresentados ao Oficial Médico para fins de Avaliação Médica 
Periódica, devendo o cartão conter as seguintes vacinas:  

 
a) difteria e tétano (DT), a cada 10 anos; 
b) febre amarela, cada 10 anos; 
c) hepatite B, 3 doses; 
d) anti-HBS, na data do 1º periódico e a cada 10 anos; e 
e) influenza A e B, anualmente. 

 
 

Art. 4º A avaliação complementar para realização de cursos e estágios 
no âmbito da Corporação será da seguinte forma: 

 

Curso/Estágio Exames – aptidão em 

APRD, CAPEAR, CAEQ, 
CADAN, CBI, CDS, 

CECIU, CECOV, GHE, 
CODC, CAO, CSBM, CSI, 

Resgate, CIEAR, EAC, 
EAS, CHOA e CAS 

Avaliação Médica Periódica, mais Beta-HCG para sexo 
feminino, de acordo com critério médico 

CSALT e GV 
Avaliação Médica Periódica, eletroencefalograma, raio-
X de coluna lombar, Beta-HCG para sexo feminino 

CSTER 
Avaliação Médica Periódica, raio-X da coluna lombar, 
Beta-HCG para sexo feminino 
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CMAUT 

Avaliação Médica Periódica, NR 15 do Ministério do 
Trabalho, raio-X de tórax PA e perfil, de ombros em 
AP, da bacia AP, de joelhos em AP e perfil, 
eletrocardiograma basal, eletroencefalograma, EAS 
elementos anormais e sedimentoscopia, fezes 
(protozoscopia e ovohelmintoscopia), sangue 
(sorologia para LUES, glicemia de jejum, hemograma 
completo, grupo sanguíneo e fator RH), audiometria, e 
Beta-HCG para sexo feminino (observação: a NR 15 
solicita exames médicos oftalmotorrinolaringológico, 
exame neuropsiquiátrico, teste de pressão, teste de 
tolerância ao oxigênio, parecer odontológico, 
espirometria completa com BD) 

CPCIF 
Avaliação Médica Periódica, espirometria completa 
com BD, raio-X de coluna lombar, Beta-HCG para sexo 
feminino 

CTOP 
Avaliação Médica Periódica, eletroencefalograma, raio-
X de coluna lombar, e Beta-HCG para sexo feminino 

CFO e CFP De acordo com edital específico 

 
  § 1º Além dos exames exigidos no caput deste artigo, o Comando de 
Saúde deverá emitir parecer concluindo pela aptidão ou inaptidão sobre a 
capacidade plena do bombeiro militar para a realização das atividades físicas e 
curriculares pertinentes a cada curso. 
Acrescido pela Portaria n. 24/2015 – CG 

 
  § 2º No caso de resultado positivo no exame Beta-HCG, a bombeiro 
militar estará impedida de matricular-se em cursos que possuam atividades físicas 
na grade curricular, podendo realizar somente após a gestação.” 
Acrescido pela Portaria n. 24/2015 – CG 

 
§ 3º Em relação ao parágrafo anterior, no caso de cursos obrigatórios 

para a progressão na carreira, não haverá prejuízo profissional para a bombeiro 
militar, a qual será promovida em ressarcimento de preterição, nos termos da 
legislação vigente. 
Acrescido pela Portaria n. 24/2015 – CG 

 
§ 4º Os casos excepcionais deverão ser encaminhados ao Comando 

Geral para fins de deliberação. 
Acrescido pela Portaria n. 50/2015 – CG 

 
Art. 5º A validade dos exames consiste nos seguintes prazos: 

 
  I – raio-X coluna lombar: sem alterações – 2 anos de validade;  
  II – Beta-HCG: 30 dias de validade; 
  III – teste ergométrico: sem alterações – 2 anos de validade; 
  IV – espirometria: sem alterações – 1 ano de validade; 
  V – eletroencefalograma: sem alterações – 2 anos de validade; 
  VI – mamografia: sem alterações – 2 anos de validade; e 
  VII – citologia oncoparasitária: sem alterações – 1 ano de validade. 

 
Art. 6º Compete ao Serviço Médico estabelecer os exames necessários 

para os cursos que não estejam contemplados na presente portaria, para 
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publicação em edital próprio. 
 
Art. 7º A avaliação de que trata os art. 2º, 3º e 4º desta portaria terá 

validade de um ano, podendo haver alterações no caso de intercorrência e a critério 
de nova avaliação médica. 

 
Art. 8º Os bombeiros militares da Capital do Estado e da Região 

Metropolitana de Goiânia deverão procurar o Serviço Médico para realização da 
avaliação médica periódica no mês do respectivo aniversário. 

 
  Art. 9º Os bombeiros militares que servem no interior do Estado 
receberão, via Comando de Saúde, visita médica nas respectivas OBM para 
avaliação médica, desde que exista calendário apresentado pelo Comando de 
Saúde e aprovado pelo Comandante Geral. Caso não haja previsão da visita médica 
no ano do vencimento da avaliação médica periódica, o militar devera comparecer 
ao Comando de Saúde no mês do respectivo aniversario. 
 
  Art. 10. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação em 
Boletim Geral da Corporação, revogando-se a Portaria n. 30/2011 – CG. 
  
  PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE. 
 
 
  Comando Geral, em Goiânia, 26 de agosto de 2014. 
 
 
 
 
 

Carlos Helbingen Júnior – Cel QOC 
Comandante Geral 


