ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR
DIRETORIA DE PESSOAL
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

ORIENTAÇÃO
Exame de Sanidade Física – ESAFI
Com o objetivo de dar celeridade na recepção dos candidatos por ocasião da apresentação das vias físicas dos
exames, dos documentos e das avaliações para a avaliação clínica presencial, etapa do Exame de Sanidade Física
(ESAFI), em dia e local designados no comprovante de ensalamento, recomenda-se que o candidato apresente a
documentação na ordem abaixo relacionada:
OFTALMOLOGISTA
1.13 Atestado assinado por médico oftalmologista, constando o resultado dos seguintes exames:
a) Acuidade visual binocular e em cada olho, sem correção, utilizando-se da tabela optométrica de Snellen;
b) Biomicroscopia;
c) Fundoscopia;
d) Teste de estereopsia / visão de profundidade;
e) Tonometria (binocular);
f) Motilidade ocular (binocular);
g) Existência ou não de discromatopsia, bem como o seu grau, através de teste de visão cromática (Ishihara);
h) Realização ou não de cirurgia refrativa e a respectiva data da cirurgia, no caso de ter sido realizada;
i) Topografia de córnea e paquimetria, apenas para os candidatos já submetidos a cirurgia refrativa.
ODONTÓLOGO
1.15 Radiografia panorâmica odontológica;
ORTOPEDISTA
1.7 Radiografia da coluna vertebral total para escoliose, com laudo médico;
1.8 Radiografia da coluna lombo-sacra em ântero-posterior, perfil e oblíquas, com laudo médico;
1.9 Radiografia de tórax em incidência póstero-anterior, com laudo médico;
CLÍNICO GERAL / MÉDICO DO TRABALHO
1.1 Tipo e antígeno sanguíneo;
1.2 Hemograma com a contagem de plaquetas;
1.3 Glicemia de jejum;
1.4 Creatinina sérica;
1.5 Gama-glutamil Transferase (Gama-GT);
1.6 FTA-ABS (IgG e IgM);
1.10 Eletroencefalograma (EEG), com laudo médico assinado por neurologista;
1.11 Eletrocardiograma (ECG) de repouso, com laudo médico assinado por cardiologista;
1.12 Exame parcial de urina com sedimento corado;
1.14 Exame de audiometria, com laudo assinado por médico otorrinolaringologista ou fonoaudiólogo, observadas
as condições contidas no subitem 2.5 deste Anexo;
1.16 Sorologia para Hepatite B – HbsAg, Anti-HBs e Anti-HBc (IgG e IgM ou Total-IgG + IgM));
1.17 Sorologia para Hepatite C – Anti-HCV;
1.18 Exame toxicológico, por meio de coleta de amostra de material biológico queratina (cabelo, pelo ou unha),
com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias. É necessária a coleta de material suficiente para produção
de prova e contraprova. O resultado do exame deverá apresentar negatividade para: a) anfetaminas: anfetamina,
metanfetamina e ecstasy (MDMA, MDEA e MDA); b) opiáceos (morfina, codeína e di-hidrocodeína);
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c) canabinoides (maconha, skank, haxixe e metabólicos do delta-9 THC); d) cocaína (derivados e metabólitos); e)
fenciclidina ou peniciclidina (PCP).
1.19 TGO (transaminase glutâmico-oxalacética);
1.20 TAP (tempo de atividade da protrombina);
1.21 Ureia;
1.22 TSH (hormônio estimulante da tireoide);
1.23 TGP (transaminase glutâmico-pirúvica);
1.24 Perfil lipídico (ou lipidograma);
1.25 Ecografia de abdome total

