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OA1 28/Ol-07-92

PAA 13 (A)

PARTE IV – Tabelas Especiais de Aptidão

           e Inaptidão para Classes e

           Especializações Específicas

ANEXO - A

INSPECÇÕES E EXAMES MÉDICOS - TABELAS PARA O SERVIÇO NOS MERGULHADORES:

- DETERMINAÇÃO:

------- Despacho do Almirante Chefe do Estado-Maior da Armada, nº 26/92 de 27 de

Maio:

    Tornando-se conveniente melhorar as inspecções e exames médicos relativos ao

serviço nos mergulhadores, determino o seguinte:

1. O ingresso na classe e nos cursos de especialização e aperfeiçoamento de

mergulhadores, Mergulhadores-Sapadores, sapadores-submarinos e mergulhadores-

vigia, respectivamente, dependerá, entre outras, da verificação das condições

especiais de aptidão que constam da tabela A-5 anexa ao presente despacho.

2. Para efeitos do fixado no número anterior, serão efectuadas inspecções

médicas de admissão compreendendo:

a) Exames clínicos:

(1) Inspecção no Serviço de Saúde da Esquadrilha de Submarinos;

(2) Consulta de Otorrinolaringologia;

(3) Consulta de Neurologia

(4) Consulta de Oftalmologia;

(5) Consulta de Estomatologia.

b) Exames auxiliares do diagnóstico:

(1) Análises clínicas:

(a) Velocidade de sedimentação;

(b) Hemograma;

(c) Glicémia;

(d) Ureia;

(e) Colesterol;

(f) VDRL;

(g) Urina II.

(2) Raio X do tórax 2PP; Raio X dos ombros em AP; Raio X da bacia em AP; Raio X

dos joelhos em perfil;

(3) Electrocardiograma simples e de esforço;
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(4) Audiograma;

(5) Electroencefalograma;

(6) Prova Funcional Respiratória (PFR) integrando a determinação de Capacidade

Vital Forçada (CVF), Volume Expiratório Forçado no primeiro segundo (VEFl) e

relação VEFl/CVF;

(7) Prova de esforço cardiovascular;

(8) Prova de compressão na câmara hiperbárica;

(9) Prova de tolerância ao oxigénio;

(10) Exame psicotécnico.

c) Os exames referidos na alínea anterior constituem os requisitos mínimos

necessários à definição da aptidão para o servigo como mergulhador, mergulhador-

sapador, sapador-submarino e mergulhador-vigia, podendo a inspecção, a que se

alude em 2. a). (1), ser completada por outros exames julgados pertinentes para

o esclarecimento de qualquer situação clínica específica.

3. As causas especiais de inaptidão para continuar a servir na classe e manter a

especialização e o aperfeiçoamento de mergulhador, mergulhador-sapadar, sapador-

submarino e mergulhador-vigia, respectivamente, são fixadas na tabela C-4, anexa

ao presente despacho.

4. Para efeitos de determinação das causas referidas no número anterior, aquele

pessoal será submetido a inspecções periódicas a realizar:

a) No último trimestre de cada ano;

b) Logo após ocorrência de acidente ou doença grave que se prolongue por período

superior a 90 (noventa) dias;

c) Sempre que se verifique ausência de prestação de serviço como mergulhador,

mergulhador-sapador, sapador-submarino e mergulhador-vigia, por período igual ou

superior a 15 (quinze) meses, por motivos diversos do referido na alínea

anterior, nomeadamente em caso de acidente osteoarticular agudo de

descompressão.

    Nesta última situação deve o mergulhador:

(1) Ser submetido a cintigrafia óssea 21 dias após esse acidente.

(2) Ser submetido a nova cintigrafia óssea (caso a cintigrafia indicada na

alínea anterior revele hiperfixação) aos 03 messes, aos 06 meses, ao ano, e,

depois, anualmente até à negativação ou estabilização da lesão (as datas são

referenciadas ao acidente).

(3) Ser radiografado anualmente, independentemente das cintigrafias, à

articulação ou articulações atingidas, até à negativação da cintigrafia ou ao

aparecimento de uma osteonecrose.
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(4) Ser submetido a outros exames, nomeadamente Ressonância Magnética Nuclear,

em complemento de cintigrafia óssea, ou para esclarecimento de casos duvidosos.

5. As inspecções médicas periódicas compreendem:

a) Exames clínico no Servigo de Saúde da Esquadrilha de Submarinos;

b) Os exames auxiliares de diagnóstico fixados nas inspecções médicas de

admissão, com excepção de exame psicotécnico, de electroencefalograma, e das

provas de compressão na câmara e de tolerância de oxigénio, salvo nos casos em

que haja motivos que tal justifiquem. O raio X do tórax 2PP e a PFR serão

pedidos por rotina de 03 em 03 anos, ou com menor periodicidade por critério

médico.

c) Os mergulhadores, mergulhadores-sapadores e sapadores-submarinos farão raio X

dos ombros em AP, raio X da bacia em AP e raio X dos joelhos em perfil, nas

sequintes ocasiões:

(1) No termo:

(a) Do Curso Técnico Complementar;

(b) Do Curso de Especialização;

(c) Do Serviço.

(2) Em mergulhos a profundidades superiores a 50 metros, ou de 30 a 50 metros

por períodos superiores a 04.00 horas, sendo os referidos raios X executados com

intervalos inferiores a 04 anos e com periodicidade a extabelecer por critério

médico.

(3) Em mergulhos considerados de menor risco, relativamente a acidentes de

descompressão, ou cujas características não se enquadrem, na alínea anterior,

deverão os referidos raios X ser intervalados de 04 anos.

6. É revogado o Despacho do Chefe do Estado-Maior da Armada nº 51/78 de 17 de

Julho (publicado na OAl 35/26-07-78).

(Substitui o publicado na OAl 23/03-06-92)

 

 

TABELA A - 5
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CONDIÇÕES ESPECIAIS DE APTIDÃO PARA O SERVIÇO DE MERGULHADOR, MERGULHADOR-

SAPADOR, SAPADOR-SUBMARINO E MERGULHADOR-VIGIA

    As condições especiais de aptidão para o servigo como mergulhador,

mergulhador-sapador, sapador-submarino e mergulhador-vigia são as que a seguir

se indicam:

1. Olhos

a) Ausência de doenças inflamatórias crónicas;

b) Visão tricromática e nocturna adequada;

c) Acuidade visual mínima não inferior a 7/10 em cada olho sem correcção.

2. Ouvidos, Nariz e Garganta

a) Ausência de doenças crónicas do ouvido médio e interno;

b) Membrana do tímpano íntegra e móvel (as provas de Valsalva e compressão na

câmara devem ser normais);

c) Acuidade auditiva mínima:

 

TABELA EM ANEXO (PDF)

 

d) Ausência de obstrução nasal e de qualquer doença crónica inflamatória,

nomeadamente sinusite.

3. Dentição

    O número de dentes naturais e/ou artificiais deve assegurar as funções

incisiva e mastigatória normais.
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4. Aparelho Respiratório

a) Provas de função respiratória adequada;

b) Ausência de doenças crónicas respiratórias, particularmente tuberculose e

suas sequelas, fibrose pulmonar intersticial, cicatriz pulmonar extensa,

enfisema, doença quística, aderência pleural extensa;

c) História de pneumotorax espontâneo, asma depois dos 12 anos de idade.

5. Aparelho Cardiovascular

a) Pressão arterial dentro dos limites normais. A pressão arterial sistólica não

deve ser superior a 150 mm/hg e/ou a diastólica ser superior a 90 mm/hg, desde

que de forma persistente;

b) Ausência de arritmia marcada, taquicárdia persistente ou qualquer outra

patologia cardíaca ou vascular significativa;

c) Ausência de varizes clinicamente significativas;

d) Electrocardiograma dentro dos limites normais;

e) Prova de esforço cardiovascular normal.

6. Aparelho Gastrointestinal

    Ausência de úlcera péptica, diarreia crónica, obstipação grave, excepto se

tiverem permanecido assintomáticas, sem dieta, há pelo menos dois anos.

7. Rins e Aparelho Urogenital

    Ausência de doenças venéreas de repetição.

8. Doenças de Metabolismo

    Diabetes e obesidade marcada; (Constituem motivo de exclusão).

9. Pele

    Ausência de doenças crónicas.

10. Sistema Nervoso

    Integridade do sistema central e periférico. Psicograma adequado à natureza

da actividade e responsabilidade dos mergulhadares. A inteligência abaixo da

média, tendência para claustrofobia, dificuldade nas relações interpessoais e

falta de adaptabilidade subaquática factores de exclusão.

11. Aparelho Locomotor

    Ausência de doenças crónicas do aparelho locomotor.

 

 

ANEXO C - 4

CAUSAS ESPECIAIS DE INAPTIDÃO PARA O SERVIÇO DE MERGULHADOR, MERGULHADOR-

SAPADOR, SAPADOR SUBMARINO E MERGULHADOR-VIGIA
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    Consideram-se como causas especiais de inaptidão, definitiva ou temporária,

todas as doenças ou defeitos, desde que significativamente patológicas ou

incapacitantes e/ou não corrigíveis.

a. Olhos

(1) Doenças inflamatórias crónicas;

(2) Acuidade visual inadequada às necessidades do serviço.

b. Ouvidos, Nariz e Garganta

(1) Doenças crónicas do ouvido médio e interno;

(2) Obstrução tubária;

(3) Capacidade auditiva inadequada às necessidades do serviço;

(4) Obstrução nasal, bem como qualquer doença crónica inflamatória.

c. Dentição

    Número de dentes que, mesmo após prótese, não assegure funções incisiva e

mastigatória normais;

d. Aparelho Respiratório

    Doenças crónicas respiratórias, particularmente a tuberculose e as suas

sequelas, assim como perturbações da função ventilatória.

e. Aparelho Cardiovascular

(1) Hipertensão arterial, desde que não controlável terapeuticamente;

(2) Arritmia marcada, taquicárdia persistente ou qualquer outra patologia

cardíaca ou vascular significativa, nomeadamente cardiopatia coronária;

(3) Desenvolvimento de varizes clinicamente significativas.

f. Aparelho Gastrointestinal

    História de diarreia crónica, obstipação grave, úlcera péptica, outra

patologia gastrointestinal significativa.

g. Rins e Aparelho Uro-genital

    História de doenças venéreas de repetição.
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h. Doenças de Metabolismo

    Diabetes, obesidade marcada.

i. Aparelho Locomotor

    Toda a patologia que limita a mobilidade ou a estação de pé, por períodos

prolongados, nomeadamente as lesões periarticulares ou justa articulares

resultantes de osteonecrose disbárica.

j. Pele

    Doenças crónicas da pele, desde que agraváveis pela vida em ambiente

subaquático.

l. Sistema Nervoso

    Patologia do sistema nervoso central ou periférico. O desenvolvimento de

tendências para claustrofobia, dificuldade nas relações interpessoais e falta da

adaptabilidade ao ambiente subaquático constituem factores de exclusão.

desp26_1992  (http://10.45.0.70/infos/dpcema/1992/26_1992.pdf) Tabelas

ANEXO - A

7

http://10.45.0.70/infos/dpcema/1992/26_1992.pdf
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