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A fim de cumprir as especificações médicas exigidas pela FIA, abaixo está disposto, 

sinteticamente, o Regulamento para o Exame Médico de Pilotos: 

 

1. Visita médica anual de aptidão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federação faz a 

solicitação da carteira 

via sistema da CBA 

Juntamente à solicitação, deverão ser anexados os seguintes 

documentos (preenchidos e assinados): 

 1. o formulário de exame médico FIA, que inclui:  

  o questionário médico FIA  – assinado pelo 

piloto; 

  formulário médico FIA. 

 2. Certificado Médico de Aptidão, com menos de três 

meses antes do requerimento da licença do piloto. 

Federação encaminha 

um ofício à CBA 

requerendo a carteira 

internacional do piloto 

Para a referida solicitação, a Federação 

informa a categoria nacional do piloto 

e anexa ao ofício um formulário de 

solicitação de carteira internacional 

preenchido e assinado pelo piloto. 

1.2 - Exame de aptidão cardiovascular: 

• em todos os casos, a pressão arterial é auferida;  

• para indivíduos abaixo de 45 anos, um eletrocardiograma de 12 derivações a cada 2 

anos;  

• a partir dos 45 anos, ou antes, se necessário, e a cada 3 anos, uma consulta com um 

cardiologista especialista será solicitada. Se este médico julgar útil, dependendo dos 

possíveis sintomas e sinais, ele pode pedir mais testes incluindo o de stress. 

Angelo verifica em 

que categoria 

internacional o piloto 

se enquadra e emite a 

carteira.

1.1 - Campo de aplicação do controle médico: 

a) questionário por escrito referente ao histórico familiar, histórico pessoal (médico, 

cirúrgico, traumatológico), a existência de doenças ou infecções concomitantes, e o 

uso de qualquer medicação;  

b) exame completo incluindo em especial:  

• exame de aptidão cardiovascular;  

• exame oftalmológico;  

• avaliação do aparelho locomotor. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 - Exame de vista: 

Para o primeiro ano que uma licença internacional for emitida, o seguinte deve ser 

certificado após um controle por um oftalmologista qualificado ou qualquer pessoa 

qualificada para fazer aplicar os testes de acordo com a legislação do país em questão. 

Não é permitido usar lentes de contato durante esse exame de vista; se solicitado, o 

piloto terá que usar seus óculos para este controle.  

 

a) acuidade visual:  

- antes ou depois da correção, pelo menos 9/10 para cada olho, ou 8/10 para um olho e 

10/10 para o outro;  

- qualquer piloto cuja acuidade em um olho apenas for diminuída, mas não totalmente 

ausente e não possa ser melhorada e que necessariamente tenha visão contralateral, 

corrigida ou não, igual ou maior que 10/10, pode obter uma licença de piloto sob as 

seguintes condições:  

• conformidade com os pontos b, c e d abaixo;  

• condição do fundo excluindo degeneração pigmentar da retina;  

• qualquer dano antigo ou congênito deve ser estritamente unilateral.  

 

b) visão cromática: normal (método de análise: a tabela Ishihara ou um teste análogo 

de detecção). Em caso de qualquer anomalia, recurso ao teste Farnsworth “Panel 15” ou 

a um sistema análogo. Em todo o caso, não pode haver nenhum risco de erro na 

percepção das cores das bandeiras usadas em competições internacionais. 

 

c) campo de visão estático: pelo menos 120° tem que ser livre de qualquer alteração. 

Uma perimetria deve ser conduzida. 

 

d) Vision estereoscópica: funcional. Em caso de dúvida deve ser avaliada usando 

Wirth, Bagolini (lentes estriadas) ou testes similares.  

 

e) correção de vista: o uso de lentes de contato é permitido desde que:  

• estas devem ter sido usadas por pelo menos 12 meses e por um período 

significante de tempo todos os dias; 

• elas são certificados como satisfatórios para corrida de carro pelo especialista 

oftalmológico que as fornece.  

 

OBS: 1.3.1 - No caso de uma doença ocular aguda induzindo perda visual a longo prazo 

ou alterações no campo visual a longo prazo, um período mínimo de dois anos é 

necessário antes de considerar o piloto para uma avaliação mais profunda de cunho 

oftalmológico. Neste caso, testes oftalmológicos especializados, inclusive testes do seu 

campo visual e da sua visão estereoscópica têm que ser feitos. Também é sugerido que, 

sempre que possível, um exame real no circuito seja conduzido. Estas decisões devem ser 

tomadas caso a caso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 - Mobilidade das articulações, amplitude dos movimentos, inventório das 

amputações e possível prótese, inventório de desordens sensoriais e motoras. 

Os seguintes são compatíveis com a cessão de uma licença internacional:  

• amputação dos dedos, em que a capacidade de segurar em ambas as mãos não seja 

comprometida;  

• membros protéticos, se o resultado funcional for igual ou próximo à normal;  

• movimento livre dos membros impedidos em menos de 50%.  

1.5 - Lista de doenças e deficiências incompatíveis com a prática do 

automobilismo desportivo ou que requeiram uma avaliação médica por uma 

junta especializada. 

1.5.1- Absolutamente excluídas: 

• epilepsia, em tratamento ou não, com manifestações clínicas confirmadas durante 

os 10 anos anteriores; 

• qualquer problema cardiovascular com risco de morte súbita;  

• cegueira em um olho.  

Obs: A situação desses pilotos que sofrem de cegueira monocular, e no momento portem 

uma licença internacional, será examinada caso a caso pela Comissão Médica da FIA. 

Além disso, para cada problema advindo de uma das exclusões mencionadas acima, a 

Comissão Médica da FIA pode, se assim desejar, e para cada dossiê apresentado, 

procurar a opinião de um comitê de experts. 

1.5.2 - Condições incompatíveis com a cessão de uma licença padrão, que, no entanto, 

permitem a aplicação de uma Licença de Habilidades Especiais (de Deficiente Físico) (ver 

capítulo I, Artigo 10 do presente anexo)  

- todas as limitações das articulações, amputações e próteses que não satisfaçam os 

critérios definidos no Artigo 1.4; 

- mau funcionamento majoritário central ou periférico (monoplegia, hemiplegia, 

paraplegia, etc). 

1.5.3 - Doenças ou deficiências que requeiram uma avaliação médica por uma junta 

aprovada pela ASN (Comissão Médica, ou na sua ausência, um médico aprovado pela 

ASN):  

• diabetes sendo tratada com insulina ou sulfônicos, sob a condição de que um 

documento confidencial que comprove a supervisão regular da parte em questão 

e indicando a natureza do tratamento seja submetido à junta Médica aprovada 

pela ASN e que o certificado de aptidão (ver Art. 1.8) contenha as palavras 

“supervisão médica necessária”; 

• qualquer condição arterial ou cardíaca anormal;  

• todas as condições psicológicas incluindo Déficit de Atenção de Desordem de 

Hiperatividade (ADHD) passível de levar a problemas comportamentais e que 

requeiram um cuidado especializado;  

• qualquer problema de saúde que possa por causa de sua natureza ou do 

tratamento requerido, resultar em consequências que sejam nocivas à 

participação no automobilismo desportivo inclusive no caso de um acidente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Formulário Médico: 

O formulário médico tem que incluir:  

a) a informação necessária do médico examinador;  

b) a seguinte informação completa:  

 a altura e peso do indivíduo; 

 a natureza do tipo sanguíneo e fator Rh naqueles países onde isto é exigido 

pela lei;  

 quaisquer alergias, seja á medicação ou outras;  

 a data em que foi tomada última vacina antitetânica;  

 os resultados, com números, da avaliação do sistema músculo esqueletal; 

 os resultados, com números, do exame oftalmológico; 

 o valor da pressão sanguínea e uma declaração de que os exames mais 

aprofundados (ECG simples ou teste de stress, dependendo da idade e do 

caso) foram feitos.  

 

Obs: Naqueles países onde a lei ou os costumes exigirem, o formulário nacional médico 

pode prescrever testes adicionais. Ele será assinado acima do selo da ASN, pelo médico 

que conduziu o controle médico.  

 

Obs 2: No rodapé do formulário médico, o candidato tem que assinar uma declaração 

afirmando que: 

 

a) a informação dada ao médico com respeito ao estado atual de sua saúde e 

histórico médico prévio está correto;  

b) que ele alega não usar nenhuma substância presente na lista de substâncias e 

métodos proibidos da Agencia Mundial de Antidopagem;  

c) ele assume a responsabilidade de avisar sua ASN sem demora sobre qualquer 

mudança significante no seu estado de saúde:  

d) do ponto de vista médico, incluindo qualquer medicação que estiver sendo tomada 

por mais de 3 semanas,  

e) do ponto de vista traumatológico, se o acidente será ou não seguido por um 

período de ausência de trabalho e se está ligado à prática do automobilismo.  

1.7 Deveres do médico que conduz o exame 

• O médico responsável por conduzir o exame de aptidão médica é obrigado a usar o 

formulário médico apresentado pelo candidato, preenchendo todos os detalhes 

necessários. O candidato tem que então enviar o documento imediatamente à ASN 

respectiva; 

• A decisão sobre se o candidato está em forma ou não deve ser tomada pelo médico que 

conduziu o exame;  

• Este médico pode requerer a opinião do corpo aprovado pela ASN (Comissão Médica 

Nacional ou médico aprovado). 



 

 

1.8 - Certificado Médico de Aptidão 

Cada licença internacional tem que ser acompanhada por um Certificado Médico de Aptidão 

com a afirmativa abaixo relacionada, quer seja no verso da licença, quer seja em um 

documento anexo:  

 

Apto para a prática de automobilismo, em conformidade com os padrões médicos 

FIA.   

Data:  

Vista corrigida (óculos ou lentes de contato)   ( ) SIM ( )NÃO  

• Supervisão médica especial    ( ) SIM ( )NÃO 

1.9 Distribuição dos regulamentos 

 

Além dos documentos que estão sob seus cuidados, das ASNs é demandado que distribuam os 

regulamentos presentes aos médicos examinadores ou indicar no formulário de requerimento 

da licença um endereço de website onde eles podem ser encontrados. 



 

 

Formulário Médico FIA para solicitação de carteira internacional 

 

Dr.:____________________________________________________________________________________ 

Temporada/(ano): ______________ 

Sobrenome:________________________________     Nome:_____________________________________ 

Nacionalidade:__________________________     Confederação:___________________________________  

Data de nasc.:________________________________     Altura:_________________ Peso:______________ 

Equipe:_________________________________________________________________________________ 

Número do Carro:_________________________________________________________________________ 

Você tem alguma alergia a alimentos/remédios? (incluindo contraste):   SIM □  -  NÃO □ , 

especifique:______________________________________________________________________________ 
 

Alguma contraindicação para fazer Ressonância Magnética? (próteses de metal, etc.):  SIM□  -  NÃO □, 

especifique:______________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 
 

Grupo Sanguíneo:_________________________________________________________________________ 

 

Histórico Médico e Cirúrgico: Por favor dar detalhes completos, incluindo datas 

Anestesia:  Você já tomou anestesia geral alguma vez?   SIM □  -  NÃO□ 

        Se sim, houve algum problema relacionado à anestesia?   SIM □  -  NÃO□,      

           

especifique:_____________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Você já sofreu uma Concussão ou Ferimento na cabeça? (ligado ou não a um evento FIA)   SIM□  -  NÃO□ 
 

 Data mais recente: _____/_____/______       Data anterior:_____/_____/______ 

               d         m           a               d          m          a 

Você já sofreu uma fratura vertebral? (ligada ou não a um evento FIA)   SIM  □  -   NÃO □ 
 

Por favor indique qualquer desordem em andamento, anormalidades sob cuidados ou  

 

tratamentos de longo prazo: (ex. diabetes, pressão alta, etc.)_____________________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

Você tem algum TUE (Isenção de Uso Terapêutico) para alguma medicação no momento?  Não aplicável □ - SIM □ 

Sintomas atuais/problemas  –  se sim por favor dê detalhes: 

 Cardiovascular                                                           SIM □  -  NÃO□ 

 Respiratório     SIM □  -   NÃO□ 

 Neurológico     SIM □  -  NÃO□ 

 Visual - lentes de contato ou óculos  SIM □  -  NÃO□ 

 Auditivo     SIM □  -  NÃO□ 

 Reumatológico     SIM □  -  NÃO□ 

 Gastrointestinal    SIM □  -  NÃO□ 

 Dermatológico     SIM □ -  NÃO□ 

 Outros      SIM □  -  NÃO□ 
 

Você recebeu a vacina anti tetânica nos últimos 10 anos?   SIM □   -   NÃO □  (Ano__________) 

 

Eu certifico que os dados acima são verdadeiros e completos e que comunicarei qualquer informação nova que seja 

 relevante, ligada ou não a um evento FIA. 

 

 

Data:____/____/______ Ass. Piloto:________________________________________________ 

 

 

Antidopagem 

Eu declaro que, 

                           li e entendi as regras de antidopagem da FIA                       NÃO□    SIM□ 

                          checo que medicamentos/métodos não são proibidos antes de tomá-los 

                                                                                                                                  NÃO□    SIM□ 

                           eu tenho uma TUE (Isenção de Uso Terapêutico) lista proibida da WADA 

                                                                                                                                  NÃO □   SIM□ 

                                                                                                                    se sim, para:___________ 

 

                                                               Ass. Piloto:_____________________________________ 
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CONFIDENCIAL – DADOS MÉDICOS DO PILOTO 

Sobrenome: ______________________________ Nome: _____________________________  

Sexo:   Masculino ☐  Feminino ☐ 

Data de nascimento (dia/mês/ano): _____ /____ /_____    altura: ________     Peso: ______ kg 

Equipe: ____________________________________   Nacionalidade: ___________________  

Alergia a algum medicamento(incluindo contraste usado em ressonância mag.):___________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Responda marcando a lacuna apropriada:  
Qualquer contra-indicação referente à ressonância magnética:  NÃO ☐  SIM ☐  
 

Histórico:  
Médico:____________________________________________________________________  
 
Cirúrgico:___________________________________________________________________ 
  

Você já tomou anestesia geral?                                     NÃO ☐ SIM ☐ 
Em caso positivo, houve problema com a anestesia? NÃO ☐ SIM ☐ (especificar) 
Você já recebeu transfusão de sangue alguma vez?           NÃO ☐ SIM ☐ 
Concussão (ligada ou não a um evento FIA)                         NÃO ☐ SIM ☐ 
  
                        Mais recente        (data dia/mês/ano) ______/______/______ 
 
 Anterior                 (data dia/mês/ano) ______/______/______ 
 

Fratura Vertebral (ligada ou não a um evento FIA) NÃO ☐ SIM ☐ 

 
Em caso positivo, indicar o nível: _______________________________________________ 
 
 

Doenças crônicas em tratamento (diabetes, hipertensão): _____________________________ 

Tratamentos a longo prazo: 

                              Sintomas/problemas atuais  NÃO ☐ SIM ☐ (especificar) 
                                                 Cardiovascular NÃO ☐ SIM ☐ 
                                                      Respiratória NÃO ☐ SIM ☐ 
                                             Neuropsiquiátrica  NÃO ☐ SIM ☐ 
                                                               Visual NÃO ☐ SIM ☐ 
                                                    Uso de lentes NÃO ☐ SIM ☐ 
                                                           Auditivo     NÃO ☐ SIM ☐ 
                                                  Reumatológica NÃO ☐ SIM ☐ 
                                                Gastrointestinal NÃO ☐ SIM ☐ 
                                                  Dermatológica NÃO ☐ SIM ☐ 
                                                              Outras NÃO ☐ SIM ☐  

Vacina antitetânica (altamente recomendada) tomou nos últimos 10 anos  NÃO☐SIM☐ (ano_____) 

Eu certifico aqui que os dados acima são verdadeiros e completos e que qualquer informação 
relevante nova, ligada ou não a uma competição, será rapidamente enviada à CBA. 

Date:  ........./........./.........  Assinatura do Piloto :........................................................... 



Código Desportivo Internacional 

Anexo L 

Capítulo II 
 

 

REGULAMENTOS PARA O EXAME MÉDICO DE PILOTOS 
 

Com o objetivo de resolver quaisquer problemas que possam resultar da aplicação 

dos regulamentos presentes, todas as ASNs deveriam ter a sua disposição uma 

comissão médica nacional ou, na falta da mesma, um médico consultor com 

conhecimento suficiente de medicina esportiva e em particular dos problemas 

específicos do automobilismo. 

 

1. Visita médica anual de aptidão 

 

1.1 Campo de aplicação do controle médico 

 

Feitos juntos, os exames descritos no presente capítulo: 

- são necessários e suficientes para satisfazer os requisitos médicos para a emissão 

de uma licença de piloto internacional FIA. 

- são altamente recomendados para cessão de uma licença de piloto nacional. 

Esta visita médica tem que ter sido conduzida, por um médico autorizado a 

praticar no país emissor da licença, menos de 3 meses antes do requerimento da 

licença do piloto ser submetido. Quando apropriado, a ASN pode impor condições 

especiais. 

 

Essas incluem: 

- um questionário por escrito referente ao histórico familiar, histórico pessoal 

(médico, cirúrgico, traumatológico), a existência de doenças ou infecções 

concomitantes, e o uso de qualquer medicação; 

- um exame completo incluindo em especial: 

 um exame de aptidão cardiovascular; 

 um exame oftalmológico; 

 uma avaliação do aparelho locomotor. 

 

1.2 Exame de aptidão cardiovascular 

- em todos os casos, a pressão arterial é auferida; 

- para indivíduos abaixo de 45 anos, um eletrocardiograma de 12 derivações a cada 

2 anos; 



- a partir dos 45 anos, ou antes se necessário, e a cada 3 anos, uma consulta com 

um cardiologista especialista será solicitada. Se este médico julgar útil, 

dependendo dos possíveis sintomas e sinais, ele pode pedir mais testes incluindo o 

de stress. 

 

1.3 Exame de vista 

Para o primeiro ano que uma licença internacional for emitida, o seguinte deve ser 

certificado após um controle por um oftalmologista qualificado ou qualquer pessoa 

qualificada para fazer aplicar os testes de acordo com a legislação do país em 

questão. Não é permitido usar lentes de contato durante esse exame de vista; se 

solicitado, o piloto terá que usar seus óculos para este controle. 

a) acuidade visual: 

i) antes ou depois da correção, pelo menos 9/10 para cada olho, ou 8/10 para um 

olho e 10/10 para o outro; 

ii) qualquer piloto cuja acuidade em um olho apenas for diminuída mas não 

totalmente ausente e não possa ser melhorada e que necessariamente tenha visão 

contralateral, corrigida ou não, igual ou maior que 10/10, pode obter uma licença 

de piloto sob as seguintes condições: 

- conformidade com os pontos b, c e d abaixo;  

- condição do fundo excluindo degeneração pigmentar da retina, 

- qualquer dano antigo ou congênito deve ser estritamente unilateral. 

b) visão cromática: normal (método de análise: a tabela Ishihara ou um teste 

análogo de detecção). Em caso de qualquer anomalia, recurso ao teste Farnsworth “Panel 15” ou a um sistema análogo. Em todo o caso, não pode haver nenhum risco 

de erro na percepção das cores das bandeiras usadas em competições 

internacionais. 

c) campo de visão estático: pelo menos 120° tem que ser livre de qualquer 

alteração. Uma perimetria deve ser conduzida. 

d) Vision estereoscópica: funcional. Em caso de dúvida deve ser avaliada usando 

Wirth, Bagolini (lentes estriadas) ou testes similares. 

e) correção de vista: o uso de lentes de contato é permitido desde que: 

- estas devem ter sido usadas por pelo menos 12 meses e por um período 

significante de tempo todos os dias. 

- elas são certificados como satisfatórios para corrida de carro pelo especialista 

oftalmológico que as fornece. 

 

1.3.1 No caso de uma doença ocular aguda induzindo perda visual a longo prazo 

ou alterações no campo visual a longo prazo, um período mínimo de dois anos é 

necessário antes de considerar o piloto para uma avaliação mais profunda de 

cunho oftalmológico. Neste caso, testes oftalmológicos especializados, inclusive 

testes do seu campo visual e da sua visão estereoscópica têm que ser feitos. 

Também é sugerido que, sempre que possível, um exame real no circuito seja 

conduzido. Estas decisões devem ser tomadas caso à caso. 



1.4 Mobilidade das articulações, amplitude dos movimentos, inventório das 

amputações e possível prótese, inventório de desordens sensoriais e motoras. 

 

Os seguintes são compatíveis com a cessão de uma licença internacional: 

 

- amputação dos dedos, em que a capacidade de segurar em ambas as mãos não 

seja comprometida; 

- membros protéticos, se o resultado funcional for igual ou próxima à normal; 

- movimento livre dos membros impedido em menos de 50%. 

 

1.5 Lista de doenças e deficiências incompatíveis com a prática do 

automobilismo desportivo ou que requeiram uma avaliação médica por uma junta 

especializada. 

 

1.5.1 Absolutamente excluídas 

 

- epilepsia, em tratamento ou não, com manifestações clínicas confirmadas durante 

os 10 anos anteriores, 

- qualquer problema cardiovascular com risco de morte súbita, 

- cegueira em um olho. 

A situação desses pilotos que sofrem de cegueira monocular e no momento portem 

uma licença internacional será examinada caso à caso pela Comissão Médica da 

FIA. 

Além disso, para cada problema advindo de uma das exclusões mencionadas 

acima, a Comissão Médica da FIA pode, se assim desejar, e para cada dossiê 

apresentado, procurar a opinião de um comitê de experts. 

 

1.5.2 Condições incompatíveis com a cessão de uma licença padrão, que, no 

entanto, permitem a aplicação de uma Licença de Habilidades Especiais (de 

Deficientes Físico) (ver capítulo I, Artigo 10 do presente anexo) 

- todas as limitações das articulações, amputações e próteses que não satisfaçam os 

critérios definidos no Artigo 1.4 

- mau funcionamento majoritário central ou periférico (monoplegia, hemiplegia, 

paraplegia, etc) 

 

1.5.3 Doenças ou deficiências que requeiram uma avaliação médica por uma 

junta aprovada pela ASN (Comissão Médica, ou na sua ausência, um médico 

aprovado pela ASN): 

- diabetes sendo tratada com insulina ou sulfônicos, sob a condição de que um 

documento confidencial que comprove a supervisão regular da parte em questão e 

indicando a natureza do tratamento seja submetido à junta Médica aprovada pela 

ASN e que o certificado de aptidão (ver Art. 1.8) contenha as palavras “supervisão 

médica necessária”; 



- qualquer condição arterial ou cardíaca anormal; 

- todas as condições psicológicas incluindo Déficit de Atenção de Desordem de 

Hiperatividade (ADHD) passível de levar a problemas comportamentais e que 

requeiram um cuidado especializado; 

- qualquer problema de saúde que possa por causa de sua natureza ou do 

tratamento requerido, resultar em consequências que sejam nocivas à participação 

no automobilismo desportivo inclusive no caso de um acidente 

 

1.6 Formulário de exame médico 

Em cada país, a ASN, em conformidade com a legislação local ou costumes, 

deve preparar e imprimir: 

i) um questionário médico 

ii) um formulário médico 

 

De acordo com os requisitos dos regulamentos presentes, esses documentos 

serão distribuídos a todos candidatos a uma licença. 

 

1.6.1 Questionário Médico 

 Será assinado pelo piloto em questão. 

 O texto proposto está disponível na FIA. 

 

1.6.2 Formulário Médico 
 O formulério médico tem que incluir: 

- a informação necessária do médico examinador (o texto proposta 

está disponível na FIA), 

- a seguinte informação completa: 

 - a altura e peso do indivíduo, 

- a naturea do tipo sanguíneo e fator Rh naqueles países onde 

isto é exigido pela lei, 

- quaisquer alergias, seja á medicação ou outras,  

- a data em que foi tomada última vacina anti-tetânica, 

- os resultados, com números, da avaliaçãodo sistema músculo-

esqueletal, 

- os resultados, com números, do exame oftalmológico, 

- o valor da pressão sanguínea e uma declaração de que os 

exames mais aprofundados (ECG simples ou teste de stress, 

dependendo da idade e do caso) foram feitos. 

Naqueles países onde a lei ou os costumes exigirem, o formulário nacional 

médico pode prescrever testes adicionais. Ele será assinado acima do selo 

da ASN, pelo médico que conduziu o controle médico. 

No rodapé do formulário médico, o candidato tem que assinar uma 

declaração afirmando que: 



- a informação dada ao médico com respeito ao estado atual de sua 

saúde e histórico médico prévio está correto, 

- que ele alega não usar nenhuma substância presente na lista de 

substâncias e métodos proibidos da Agencia Mundial de Anti-

Dopagem; 

- ele assume a responsabilidade de avisar sua ASN sem demora sobre 

qualquer mudança significante no seu estado de saúde: 

- do ponto de vista médico, incluindo qualquer medicação que 

estiver sendo tomada por mais de 3 semanas, 

- do ponto de vista traumatológico, se o acidente será ou não 

seguido por um período de ausência de trabalho e se está 

ligado à prática do automobilismo. 

 

1.6.3 Destino do formulário e do questionário médicos 

Estes documentos serão mantidos pelas ASNs, observando as regras de 

confidencialidade médica. 

Entretanto, com o objetivo de criar um arquivo digital seguro, a ser posto à 

disposição dos médicos que trabalham no automobilismo na ocasião de um 

acidente ou uma doença recorrente, uma cópia pode ser solicitada pela FIA. 

As categorias dos pilotos em questão serão determinadas no devido tempo 

pela Comissão Médica da FIA. 

 

1.7 Deveres do médico que conduz o exame 
O médico responsável por conduzir o exame de aptidão médica é obrigado a 

usar o formulário médico apresentado pelo candidato, preenchendo todos 

os detalhes necessários. O candidato tem que então enviar o documento 

imediatamente à ASN respectiva. 

A decisão sobre se o candidato está em forma ou não deve ser tomada pelo 

médico que conduziu o exame. 

Este médico pode requerer a opinião do corpo aprovado pela ASN 

(Comissão Médica Nacional ou médico aprovado). 

 

1.8 Certificado Médico de Aptidão 
Cada licença internacional tem que ser acompanhada por um ceritifcado 

médico de aptidão como abaixo: 

  - ou no verso da licença, 

  - ou em um documento anexo. 

 

Apto para a prática de automobilismo, em conformidade com os 
padrões médicos FIA: 
Data:....... 
Vista corrigida (óculos ou lentes de contato)  SIM NÃO 
Supervisão médica especial    SIM  NÃO 



1.9 Distribuição dos regulamentos 

Além dos documentos que estão sob seus cuidados, das ASNs é demandado que 

distribuam os regulamentos presentes aos médicos examinadores ou indicar no 

formulário de requerimento da licença um endereço de website onde eles podem 

ser encontrados. 

 

2. Controle Médico em competições 

A verificação do certificado médico de aptidão pelo Oficial Médico Chefe da 

competição pode substituir uma visita preliminar em certos casos. Além disso, a 

qualquer momento, durante a competição ou após o fim, o Oficial Médico Chefe, o 

Delegado Médico da FIA, se presente, ou o Diretor de Pista, podem exigir que um 

exame médico de um piloto seja feito, independente do comportamento dele 

justificar isto. As autoridades esportivas tomarão quaisquer decisões que forem 

necessárias, seguindo o relatório do Oficial Médico Chefe e do Delegado Médico da 

FIA, se presente. Este exame pode incluir, se apropriado, um teste de álcool. 

 

 


