
 

 
Inspeção de Saúde – CMA de 2ª Classe 

Orientações gerais aos candidatos Piloto Privado  
 

Prezado Inspecionando (a): 

Segue abaixo a lista de exames para realizar sua Inspeção de Saúde em nossa clínica 

O horário de chegada é as 07:00 (sete) da manhã em jejum de 10 (dez) horas e, após a coleta dos exames de 

laboratório, nós oferecemos um café-da-manhã na própria clínica. 

Caso você compareça à Inspeção de Saúde já com os exames laboratoriais, poderá chegar até no máximo 08h00m 

 

Para realizar seu exame, você deve trazer 2 cópias simples do RG e CPF e código ANAC. 

Caso não possua um código ANAC (antigo código DAC), você poderá obtê-lo através do link: 

https://sistemas.anac.gov.br/habilitacao/ListarCriarAgendamento/ResultadoConsultarPublico.do  

Você deve trazer também os exames constantes da tabela abaixo.  

 

EXAMES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA REALIZAR SUA INSPEÇÃO DE SAÚDE: 

Abaixo, seguem duas tabelas, a primeira com os exames que você obrigatoriamente deve trazer, sempre lembrando 

que pela nova legislação (RBAC 67 de 07/12/2011)  TODOS os exames iniciais, independentemente da idade do 

candidato devem realizar Teste Ergométrico. Este exame, caso seja de seu interesse, poderá ser realizado em nossa 

clínica, neste caso, com acréscimo de R$ 150,00 sobre o valor do exame. 

 

EXAMES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

Piloto Privado Rx 

 Tórax 
(válido por 60 dias) 

Rx 

Seios da Face 
(válido por 60 dias)  

RX 

Panorâmico Boca 

Teste de Esforço 

Ergométrico* 

 (cópia e original) 

(válido por 60 dias) 

2 Cópias 

RG e CPF 

Inicial Sim² Não Sim² Sim Sim 

Revalidação 
(abaixo de 50) 

Não Não A cada 5 anos Não¹ 
 

Sim 

Revalidação 
(50 anos ou mais) 

Não Não A cada 5 anos A cada 2 anos³ Sim 

¹ Hipertensos e Diabéticos (que não usam insulina) devem apresentar após 34 anos 

² Não realizamos nenhum tipo de RX em nossa clinica. Todo Raio X deve vir com laudo. 

³ Hipertensos e Diabéticos (que não usam insulina) devem apresentar anualmente. 

 O candidato poderá trazer o Teste de Esforço realizado há menos de dois meses ou poderá ser realizado 

em nossa clínica, mediante acréscimo de R$ 150,00. Se for realizar o teste em nossa clínica, trazer Tênis e 

Bermuda, no casos de mulheres também acrescentar um TOP. 

 Caso haja alguma suspeita clínica, poderão ser exigidos do candidato quaisquer tipos de exame para 

elucidação diagnóstica. 

 

 

 

 



 
VALOR DO EXAME: 

Tipo de Inspeção Valor 
Inicial R$ 560,00 

Revalidação R$ 500,00 
O valor do exame poderá ser pago em dinheiro, ou por cartões de débito ou crédito (Master ou Visa), 

podendo ser neste caso, parcelado em até 3 vezes. 

 

 

IMPORTANTE:  

1) Sempre agende seu exame. Não realizamos inspeções sem agendamento. 

2) Se você usa óculos ou lentes, traga-os, pois será avaliado com eles. 

3) Faça repouso auditivo, evite lugares ruidosos na véspera. 

4) Evite bebidas alcoólicas e tenha uma boa noite de sono, você será submetido a testes psicotécnicos, inclusive testes de 

atenção e raciocínio, portanto,  um bom repouso na véspera é importante. 

5) Não é admitida a presença de acompanhantes na clínica durante a realização da inspeção de saúde. Evite transtornos 

aos amigos e familiares, pois sua presença não será admitida durante o período de inspeção de saúde. 

 

 

Caso você possua convênio ou facilidade em realizar alguns dos exames, poderá trazê-los (EEG e laboratório) que serão aceitos 

desde que tenham o padrão de qualidade exigido pela ANAC. 

 

EXAMES QUE PODERÃO SER ACEITOS: 

Você poderá trazer os seguintes exames: 

1) Laboratório: Tipagem Sanguínea, Colesterol Total e Frações (HDL, LDL e VLDL), Triglicérides, Ácido Úrico, Hemograma, 

Glicemia, Creatinina, Urina I (válido por 30 dias). As candidatas mulheres devem trazer um Beta HCG recente (máximo 

15 dias). 

2) Eletroencefalograma em Vigília com Hiperpnéia e Fotoestímulo (válido por 60 dias). 

Nas revalidações não é necessário o eletroencefalograma. 

Observação: Caso queira uma via de seus exames, por gentileza, trazer a uma cópia juntamente com o original, pois não 

realizamos cópias em nossa clinica. 

 

 

ATENÇÃO: O Candidato que optar por trazer exames laboratoriais, deve trazer TODOS os exames solicitados no item “1”. Não 

realizaremos os exames que faltarem, nem mesmo a tipagem sanguínea. Nessa situação, (exame faltando), o candidato deverá 

realizar todos em nossa clínica novamente. 

 

Caso você opte por trazer ambos ou apenas um desses exames, serão abatidos do custo do exame os seguintes valores: 

1) R$ 40,00 pelos exames de laboratório 

2) R$ 40,00 pelo eletroencefalograma 

 

DÚVIDAS ACERCA DE SUA CONDIÇÃO DE SAÚDE: 

Uma vez iniciada sua inspeção de saúde, ela deverá ser concluída, com ou sem aprovação do candidato. Caso você tenha algum 

problema de saúde, por favor, nos contate antes de iniciar sua inspeção para que possamos orientá-lo e inclusive e, se for o 

caso, evitar que você inicie uma inspeção e perca seu investimento com uma reprovação no final.  

 

CONTATO:  

Telefone: 19.3236-6522 com Priscila ou Joelma 



Email: clinicaarz@gmail.com 

Endereço: Avenida Júlio Diniz, 345 – Jardim Nossa Senhora Auxiliadora – Campinas/SP – 13075-420 

 

 
 

Ckeck List para Candidatos Iniciais: 
 

Obrigatório apresentar no início na inspeção, ou seja, o candidato deverá trazer de “casa”.  

o 2 Cópias do RG e CPF ou CNH; 
o Código ANAC; 
o Rx de Tórax com laudo; 
o Rx Panorâmico da Boca com laudo; 

 
À critério do candidato, pois esses exames são realizados em nossa clinica.  

o Teste Ergométrico; 
o Exames laboratoriais conferidos; 
o Eletroencefalograma. 

 


