
CRSP 
EXAME MÉDICO – CFSD/2014 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES MÉDICOS NO CRSP, O CANDIDATO DEVERÁ: 

• Trazer caneta (azul ou preta), prancheta. 

• Atentar para higiene pessoal (tomar banho, fazer a barba e escovar os dentes). 

NO DIA ANTERIOR AOS EXAMES NO CRSP 

• Fazer refeições leves (evitar: frituras, gorduras e condimentos). 

• Não ingerir bebida alcoólica ou cafeína. 

• Abstinência sexual, para evitar o aparecimento de sêmen na coleta da urina. 

• Evitar atividades físicas. 

• Dormir bem (mínimo de 08 horas). 

• Após a coleta do exame laboratorial o candidato deverá se alimentar (trazendo lanche de casa). 

• Ao término do lanche deverá efetuar a higiene oral trazendo de casa escova e pasta de dente. 

 
 
 

Local: Seção Médica do CRSP 
 

23/09/2015 (quarta-feira) – 06:00h 
Exames: 

 

� Laboratoriais: estar em jejum de 8 horas; 
� Urina: Lave as mãos e as partes externas dos genitais com água e sabonete, enxaguando e secando-

os; Colher a primeira urina do dia, desprezando o primeiro jato urinário e recolhendo a porção 

intermediária no frasco, desprezar o restante. Trazer o coletor de urina em recipiente com gelo. 

� Radiológico. 
� Eletrocardiograma. 
� Otorrinolaringológico: NÃO ouvir músicas ou qualquer som com fones de ouvido. 

 

30/09/2015 (quarta-feira) – 07:30h 
Exames: 

 

� Clínico: Trazer Anamnese dirigida preenchida (disponibilizada no Site) e cartão de vacinação com 

esquema obrigatório para adultos completo (Hepatite B iniciado e Dupla Adulto). 
� Cirúrgico: Os candidatos deverão estar vestidos com sunga de praia por baixo da roupa. 

� Ortopédico: Os candidatos deverão estar vestidos com sunga de praia por baixo da roupa. 
� Odontológico: Escovar os dentes. 
� Oftalmológico: O candidato que usar lente de contato, no dia do Exame Oftalmológico, deverá 

estar SEM as mesmas e os que usarem óculos deverão trazê-los. 

 
 

 

 
INSCRIÇÃO NOME COTISTA 

1651810 JEAN CARLOS NEVES DE SOUZA SIM 

 



 
 
 

Local: Seção Médica do CRSP 
 

24/09/2015 (quinta-feira) – 06:00h 
Exames: 

 

� Laboratoriais: estar em jejum de 8 horas; 
� Urina: Lave as mãos e as partes externas dos genitais com água e sabonete, enxaguando e secando-

os; Colher a primeira urina do dia, desprezando o primeiro jato urinário e recolhendo a porção 

intermediária no frasco, desprezar o restante. Trazer o coletor de urina em recipiente com gelo. 

� Radiológico. 
� Eletrocardiograma. 
� Otorrinolaringológico: NÃO ouvir músicas ou qualquer som com fones de ouvido. 

 

01/10/2015 (quinta-feira) – 07:30h 
Exames: 

 

� Clínico: Trazer Anamnese dirigida preenchida (disponibilizada no Site) e cartão de vacinação com 

esquema obrigatório para adultos completo (Hepatite B iniciado e Dupla Adulto). 
� Cirúrgico: Os candidatos deverão estar vestidos com sunga de praia por baixo da roupa. 

� Ortopédico: Os candidatos deverão estar vestidos com sunga de praia por baixo da roupa. 
� Odontológico: Escovar os dentes. 
� Oftalmológico: O candidato que usar lente de contato, no dia do Exame Oftalmológico, deverá 

estar SEM as mesmas e os que usarem óculos deverão trazê-los. 

 
 
 

INSCRIÇÃO NOME COTISTA 

1673672 VITOR MARTINS LOPES SIM 

1612267 DIOGO CESAR PIO DO CARMO SIM 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


