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ICAO - International Civil Aviation
Organization Annex 1 and Doc 8984
AN/895 - Manual of Civil Aviation
Medicine.

1.2.4.2 Recommendation.— From 18
November 2010 States should apply, as
part of their State safety programe,
basic safety management principles to
the medical assessment process of
license holders, that as a minimum
include:

a) routine analysis of in-flight
incapacitation events and medical
findings during medical assessments to
identify areas of increased medical risk;

and
b) continuous re-evaluation of the
medical assessment process to
concentrate on identified areas of
increased medical risk.

Tenham sido submetidos a uma operação
cirúrgica ou a um procedimento invasivo;

Tenham começado a utilizar regularmente
medicamentos;

Tenham sofrido uma lesão física significativa
que os incapacite para funcionarem como
membros da tripulação de voo;

Padeçam de uma doença grave que os
incapacite para funcionarem como
membros da tripulação de voo;

Estejam grávidas;

Tenham sido internados num hospital ou
numa clínica médica;

Comecem a precisar de lentes corretivas.

Tenham conhecimento de qualquer
diminuição da sua aptidão médica que os
possa incapacitar para exercerem em
segurança esses privilégios;

Tomem ou utilizem medicamentos,
prescritos ou não pelo médico, que sejam
suscetíveis de interferir no exercício
seguro dos privilégios da licença aplicável;

Recebam um tratamento médico,
cirúrgico ou outro que possa interferir na
segurança do voo.

Além disso, os titulares de 
licenças devem consultar, sem 
demora, um especialista em 
medicina aeronáutica sempre 
que: 

Os titulares de licenças não 
exercerão os privilégios da sua 
licença e das qualificações ou 
certificados conexos sempre 
que:
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Diagnóstico
inconclusivo

Constipação

Colocação de 
implante dentário

Emissão do 
Certificado Médico

Perda súbita da visão. 
Aterragem feita pelo
oficial piloto. 
Recuperação total em
poucas horas

Exame Médico
Aeronáutico

Exames
oftalmologia
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Requerimento para 
emissão de 
Certificado Médico

Caso 1



Consultas de rotina

Oficial Piloto
reporta “mal estar” 
durante night 
stop…

Emissão do 
Certificado Médico

Oficial Piloto reporta estar
completamente bem, 
após ter dormido umas
horas… 

Exame Médico
Aeronáutico

Voo efetuado…
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Medical findings during medical
assessments

Routine analysis of in-flight
incapacitation events

Continuous re-evaluation of the
medical assessment process

Other

Aircrew/EmpresasDCM/AeMC/AME
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