
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS APRESENTAÇÃO NO MOMENTO DO EXAME:
-D ocumento com foto
-C ópia do RG e CPF
-C ódigo ANAC

EXAMES

 - Para realização dos exames de sangue o candidato deverá estar em jejum de 12 horas e o de urina com retenção de 4 horas.LABORATORIAIS
-G licemia de Jejum 
-Á cido Úrico no Sangue 
-T riglicerídeos 
-C reatinina
-H emograma Completo
-D osagem de Beta HCG (somente para mulheres)
-T ipagem Sanguínea (Grupo sanguíneo / Fator RH)
-C olesterol Total e Frações 
-R otina de Urina

CARDIOLÓGICO
-T este Ergométrico com laudo e traçado.

NEUROLÓGICO
-E letroencefalograma com fotoestímulo, laudo e traçado. 

RADIOLÓGICO
-T elerradiograa do Tórax P.A.

OTORRINOLARINGOLOGIA:
-A udiometria (apenas para pilotos)
-A valiação Otorrinolaringológica.

ODONTOLÓGICO:
-R adiograa Panorâmica odontológica (apenas para pilotos a cada 5 anos).

PSIQUIATRIA
-A valiação Psiquiátrica.

PSICOLOGIA
-A valiação Psicológica.

OFTALMOLOGISTA
-C onsulta Oftalmológica

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
·T odos os exames são realizados em nossa clínica (exceto o Teste Ergométrico e a Radiograa Panorâmica odontológica).
·O s exames originais carão em prontuário médico digital conforme determina a ANAC.
·Q uaisquer dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone (31) 3025-7730 (31)3025-7776. 

CERTIFICADO MÉDICO AERONÁUTICO | CMA 5ª CLASSE | INICIAL 
PILOTO REMOTO DE VANT

Ÿ PILOTO REMOTO DE VANT
Homem R$1.428,00
Mulher R$1.454,00



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS APRESENTAÇÃO NO MOMENTO DO EXAME:
-D ocumento com foto
-C ópia do RG e CPF
-C ódigo ANAC

EXAMES

 - Para realização dos exames de sangue o candidato deverá estar em jejum de 12 horas e o de urina com retenção de 4 horas.LABORATORIAIS
-G licemia de Jejum 
-Á cido Úrico no Sangue (apenas a partir dos 30 anos)
-T riglicerídeos
-C reatinina
-H emograma Completo
-D osagem de Beta HCG (somente para mulheres)
-C olesterol Total e Frações 
-R otina de Urina

CARDIOLÓGICO
-T este Ergométrico com laudo e traçado.

OTORRINOLARINGOLOGIA:
-A udiometria.
-A valiação Otorrinolaringológica.

ODONTOLÓGICO:
-R adiograa Panorâmica odontológica (apenas para pilotos a cada 5 anos).

PSICOLOGIA
-A valiação Psicológica.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
·T odos os exames são realizados em nossa clínica (exceto o Teste Ergométrico e a Radiograa Panorâmica odontológica).
·O s exames originais carão em prontuário médico digital conforme determina a ANAC.
·Q uaisquer dúvidas podem ser esclarecidas através do telefone (31) 3025-7730 (31)3025-7776. 

CERTIFICADO MÉDICO AERONÁUTICO | CMA 5ª CLASSE | REVALIDAÇÃO
PILOTO REMOTO DE VANT

Ÿ PILOTO REMOTO DE VANT
Revalidação Homem R$913,00
Revalidação Mulher R$939,00


