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RESUMO 
 
 

O serviço militar é obrigatório nos termos da lei, conforme o Art. 143º da Constituição 
Federal de 1988. Por ocasião da convocação anual dos cidadãos ao processo de seleção para 
o Serviço Militar, previsto no § 1º do Art. 3º da Lei do Serviço Militar, conforme o Plano 
Geral de Convocação, estabelecido pelo Ministério da Defesa, milhares de jovens 
brasileiros realizam seu alistamento militar nas Juntas de Serviço Militar em todo o Brasil, 
submetendo-se a diversos testes, entrevistas e exames médicos em decorrência dos 
processos de Seleção Geral ou Especial e ainda de Seleção Complementar, para, então, 
incorporarem às Forças Armadas. No entanto, esses exames médicos não são capazes de 
detectar a plena sanidade física e mental desses indivíduos, uma vez que, algumas 
patologias pré-existentes, cronificadas, sem sinais e sintomas no momento da realização 
desses exames médicos, tornam-se despercebidas, podendo impactar durante a prestação 
do serviço militar obrigatório desses cidadãos, resultando em custos à União com 
processos administrativos de adição, encostamento ou em processos judiciais de 
agregação/reintegração. O presente estudo, objetivou demonstrar numericamente, a 
importância da realização de exames complementares nesses candidatos para a detecção 
precoce dessas patologias pré-existentes, atuando na Defesa Nacional, como amostragem 
populacional dos militares reintegrados, agregados, adidos e ex-militares encostados, 
oriundos do Serviço Militar Obrigatório, do 2º Batalhão de Engenharia e Construção. Após 
realização de coleta, apuração e análise dos resultados da população amostral dos 
militares e ex-militares, do 2º Batalhão de Engenharia e Construção, na condição de 
reintegrados, agregados, adidos e encostados, houve constatação de que o maior número, 
e consequentemente o maior percentual desses indivíduos, são oriundos do Serviço Militar 
Obrigatório, sendo a maioria na qualidade de encostados, sobressaindo a idade de 20 
(vinte) anos, com a patologia traumato-ortopédica em dominância, sobretudo nos ex-
militares encostados, seguida das patologias psiquiátricas e dos casos de duas ou mais 
especialidades médicas citadas anteriormente associadas. Portanto, torna-se possível 
concluir que os objetivos dessa pesquisa científica foram alcançados, sendo, numericamente 
comprovada a importância da realização dos exames complementares nos candidatos ao 
Serviço Militar Obrigatório para detecção de patologias pré-existentes e promoção da 
Defesa Nacional. 
 
Palavras-chave: Medicina Ocupacional. Exames Admissionais. Serviço Militar Obrigatório. 



 

ABSTRACT 
 
 

Military service is mandatory under the law, pursuant to Art. 143 of the Federal Constitution 
of 1988. On the occasion of the annual summons of citizens to the selection process for 
Military Service, provided for in § 1 of Art. 3 of the Military Service Law , according to the 
General Convocation Plan, established by the Ministry of Defense, thousands of young 
Brazilians carry out their military enlistment in the Military Service Boards throughout Brazil, 
undergoing various tests, interviews and medical examinations as a result of the General 
Selection processes or Special and Complementary Selection, to then join the Armed Forces. 
However, these medical exams are not able to detect the full physical and mental health of 
these individuals, since some pre-existing, chronic pathologies, without signs and symptoms 
at the time of these medical exams, become unnoticed and may impact during the provision 
of compulsory military service of these citizens, resulting in costs to the Union with 
administrative processes of addition, backing or in judicial processes of 
aggregation/reintegration. The present study aimed to demonstrate numerically the 
importance of performing complementary exams on these candidates for the early detection 
of these pre-existing pathologies, acting in the National Defense, as a population sample of 
reintegrated soldiers, aggregates, attached and ex-military leaning, coming from the 
Compulsory Military Service, 2nd Battalion of Engineering and Construction. After carrying 
out the collection, verification and analysis of the results of the sample population of the 
military and ex-military, from the 2nd Battalion of Engineering and Construction, as 
reintegrated, attached, attached and leaning, it was found that the largest number, and 
consequently the The highest percentage of these individuals come from the Compulsory 
Military Service, with the majority acting as stranded, standing out at the age of 20 (twenty) 
years old, with the traumat-orthopedic pathology in dominance, especially in ex-military 
squatters, followed by psychiatric pathologies and the associated cases of two or more 
medical specialties mentioned above. Therefore, it is possible to conclude that the objectives 
of this scientific research have been achieved, with the importance of carrying out additional 
exams in candidates for the Compulsory Military Service being numerically proven to detect 
pre-existing pathologies and promoting National Defense. 
 
Keywords: Occupational medicine. Admission Exams. Compulsory military service. 
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1. INTRODUÇÃO 

O estudo em realização visa apresentar ao leitor a relevância da adequação da 

Medicina Ocupacional no Exército Brasileiro, em relação a realização dos exames médicos 

ocupacionais admissionais complementares, sobretudo nos candidatos ao serviço militar 

obrigatório, visando a detecção de patologias pré-existentes, por vezes incompatíveis com as 

atividades laborativas militares, com a finalidade da consequente redução dos custos 

financeiros à União, decorrentes das medidas administrativas de adição e de encostamento, 

como também dos ônus financeiros à União advindos da judicialização para reintegração em 

decorrência desses problemas de saúde. 

A Medicina do Trabalho, uma das especialidades médicas, também denominada 

Medicina Ocupacional ou Saúde Ocupacional, é a área médica responsável  por mapear, 

prevenir e diagnosticar a saúde física e mental dos trabalhadores, lidando com as relações 

entre homens e mulheres e suas atividades laborativas, visando a prevenção dos acidentes e 

das doenças ocupacionais ou do trabalho, bem como a promoção da saúde e a qualidade de 

vida do trabalhador, objetivando assegurar ou facilitar aos indivíduos ou ao coletivo de 

trabalhadores a melhoria contínua das condições de saúde, nas dimensões física e mental, e 

a interação saudável entre as pessoas e, estas, com seu ambiente social e o trabalho. 

Assim, o Médico do Trabalho avalia a capacidade do candidato a determinada 

atividade laborativa como também realiza reavaliações periódicas de sua saúde com ênfase 

aos riscos ocupacionais aos quais esse trabalhador fica exposto, atuando em conformidade 

com os dois pilares construtores da Medicina do Trabalho, a citar: a Clínica e a Saúde 

Pública, com ações orientadas para a prevenção e assistência do trabalhador vítima de 

acidente, doença ou de incapacidade relacionada ao trabalho, mas também para a 

                                                           
1
 Médica Ortopedista e Traumatologista, Escola de Saúde do Exército. E-mail: medsolinhares@gmail.com 

2
 Farmacêutico-Bioquímico, Escola de Saúde do Exército.  

3
 Farmacêutico-Bioquímico, Escola de Saúde do Exército. 



2 

 

 

promoção da saúde, do bem-estar e da produtividade dos trabalhadores, suas famílias e a 

comunidade. 

Dessa forma, a problemática do referido estudo concentra-se na importância da 

necessidade de realização de exames complementares, para os candidatos ao serviço militar 

obrigatório, por ocasião da Seleção Complementar, contribuindo para o melhor 

desempenho da atividade médica pericial, desenvolvida pelo militares de saúde, fim de 

detectar patologias pré-existentes, por vezes incompatíveis com as atividades laborativas 

militares, que por encontrarem-se em estado cronificado, podem apresentar retorno da 

sintomatologia somente após um período de tempo, independente da atividade laborativa 

exercida. 

O Decreto nº 703 de 22 de dezembro de 1992 (BRASIL, 1992) altera as Instruções 

Gerais para a Inspeção de Saúde de Conscritos nas Forças Armadas (IGISC), aprovadas pelo 

Decreto nº 60.822, de 7 de junho de 1967, e alteradas pelo Decreto nº 63.078, de 5 de 

agosto de 1968. Em consequência, no item 13.1 do Volume XIII das Normas Técnicas sobre 

Perícias Médicas no Exército 2017 (NTPMEx), encontram-se as orientações em relação a 

perícia médica que visa verificar se os candidatos ao ingresso no serviço militar preenchem 

os padrões psicofísicos de aptidão para o serviço militar, seja obrigatório ou voluntário, 

conforme previsto nas IGISC, aprovadas pelo Decreto nº 60.822, de 7 JUN 1967, alterado 

pelos Decretos nº 63.078, de 5 AGO 1968 e 703, de 22 DEZ 1992. 

A fim de contemplar, na Inspeção de Saúde para o Ingresso no Serviço Militar, 

conforme item 13.1 do Volume XIII das Normas Técnicas sobre Perícias Médicas no Exército 

2017 – NTPMEx (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017) as Instruções Técnicas para inspeção de 

saúde de conscritos, voluntários e candidatos à matrícula em Órgãos de Formação de 

Oficiais da Reserva, contidas no Capítulo IV e nos Anexos I, II, III e IV do Decreto nº 703 de 22 

de dezembro de 1992, considera-se importante a realização de exames complementares, 

sobretudo para detecção de patologias pré-existentes, passíveis de não serem detectadas no 

momento do exame médico da Seleção Complementar, compreendido pela anamnese 

clínica e exame físico, por se tratar de doenças pré-existentes já cronificadas, que podem 

apresentar sintomatologia, novamente, somente após um período de tempo, independente 

da atividade laborativa exercida, porém, que podem ser diagnosticadas através de exames 

complementares. 

Portanto, o estudo em questão, demonstra a importância do conhecimento e da 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/113348/decreto-60822-67
http://www.jusbrasil.com/legislacao/113349/decreto-63078-68
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aplicação dos ensinamentos da Medicina Ocupacional no exercício das atividades dos 

militares de saúde do Exército Brasileiro, sobretudo os que atuam nas funções de Agentes 

Médicos Periciais (AMP), principalmente como Médicos Peritos de Organização Militar 

(MPOM), objetivando a detecção de patologias pré-existentes ao ingresso dos candidatos ao 

serviço militar obrigatório, patologias, por vezes, incompatíveis com as atividades militares, 

contribuindo para diminuir os custos da União com os atos administrativos de adição e 

encostamento, bem como de reintegração em decorrência de judicialização contra a União 

por esses problemas de saúde, agindo em Defesa Nacional.  

Não obstante, o objetivo geral, assim como os objetivos específicos desse estudo, se 

dispõe a demonstrar se há relevância na possibilidade de realização de exames 

complementares, para o serviço militar obrigatório, por ocasião da atividade médica-pericial, 

na Seleção Complementar, para detecção de patologias pré-existentes, por vezes até 

incompatíveis com as atividades militares, ao ingresso nas fileiras do Exército Brasileiro, de 

forma a integrar a legislação militar em vigor às informações científicas, de forma relevante 

e atualizada, em defesa da União, no ônus com processos administrativos de adição e 

encostamento, bem como nas possíveis futuras lides judiciais dos processos de reintegração, 

visando, dentre os objetivos específicos definir em que consiste uma patologia pré-

existente; apontar como detectar uma patologia pré-existente no cumprimento da atividade 

médica-pericial; identificar se há relevância na possibilidade de realização de exames 

complementares, para os candidatos ao serviço militar obrigatório, com a finalidade de 

detecção de patologias pré-existentes, por vezes até incompatíveis com as atividades 

militares, na atividade médico-pericial exercida pelos militares de saúde; reconhecer se há 

relevância na possibilidade de realização de exames complementares, para os candidatos ao 

serviço militar obrigatório, com a finalidade de detecção de patologias pré-existentes, por 

vezes até incompatíveis com as atividades militares, na diminuição dos custos à União com 

os processos administrativos de adição e encostamento, bem como com os processos 

judiciais de reintegração, e, finalmente, listar, se houver relevância na possibilidade de 

realização de exames complementares pelos candidatos ao serviço militar obrigatório, com a 

finalidade de detecção precoce de patologias pré-existentes, por vezes até incompatíveis 

com as atividades militares, quais seriam os referidos exames complementares. 

 

2. METODOLOGIA 
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O estudo compreende um levantamento estatístico de dados, em amostragem no 2º 

Batalhão de Engenharia de Construção (2ºBEC), sediado na Guarnição de Teresina-PI, do 

quantitativo de atos administrativos de adição e encostamento, bem como de reintegrações 

em decorrência de judicializações contra a União, representada pelo Exército Brasileiro, 

cujos autores são ex-militares do serviço militar obrigatório, que, por ocasião de 

apresentarem patologias pré-existentes, não detectadas em Inspeção de Saúde para 

Ingresso no Serviço Militar, por serem cronificadas à época, apresentaram sintomatologia 

após o adentrar nas fileiras militares e promoveram ações judiciais, obtendo decisão judicial 

favorável à reintegração. 

Por compreender uma abordagem ou método que emprega medidas padronizadas e 

sistemáticas, reunindo respostas pré-determinadas, facilitando a comparação e a análise de 

medidas estatísticas de dados, trata-se, portanto, de uma pesquisa quantitativa, de caráter 

descritivo. 

Importante ressaltar que será mantido o compromisso ético no resguardo das 

informações conforme Resolução nº 196 de 10 de outubro de 1996 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS). 

A realização desse estudo encontra-se pautada na natureza aplicada, uma vez que é 

dedicado à geração de conhecimento para a solução de problemas específicos, dirigida à 

busca da verdade para determinada aplicação prática numa situação particular, uma 

proposição de planos, pois busca apresentar solução para determinadas questões 

organizacionais. 

Por tratar-se de um estudo do tipo pesquisa descritiva busca a descrição de 

características de populações ou fenômenos e de correlação entre variáveis, apropriadas a 

levantamentos.  

O estudo compreende as etapas de levantamento de dados, quantificação dos dados 

levantados, leitura dos resultados estatísticos, análise dos dados quantificados, 

enquadramento e crítica dos resultados, comparação dos resultados com bibliografia 

semelhante existente, e, finalmente, conclusão da eficácia do estudo proposto em relação 

ao objetivo geral estabelecido. 

No intuito de realizar uma revisão de literatura científica atualizada e baseada na 

confiabilidade, a pesquisa bibliográfica encontra-se baseada em pesquisa de sites, livros, 

revistas e bibliotecas de cunho científico de forma mais atualizada possível em relação às 
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publicações existente na comunidade científica para o assunto em questão. 

 

a. Fontes de busca  

- Artigos científicos das bases de dados do Scholar Google, PubMed, do LILACS, do 

SCIELO, do GOOGLE ACADÊMICO, entre outros;  

- Livros e monografias de Bibliotecas Científicas Digitais; e 

- Revistas Científicas da Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT). 

b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

As buscas eletrônicas serão realizadas em sites de artigos científicos das bases de 

dados do Scholar Google, PubMed, do LILACS, do SCIELO, do GOOGLE ACADÊMICO, entre 

outros; livros e monografias de Bibliotecas Científicas Digitais; e revistas científicas da 

Associação Nacional de Medicina do Trabalho (ANAMT), com ênfase às palavras-chave e/ou 

expressões “medicina do trabalho”, “medicina ocupacional”, “patologia pré-existente”, 

“exames admissionais, “exames complementares”. 

c. Critérios de inclusão: 

- Estudos publicados em português.  

d. Critérios de exclusão:  

 Estudos não relacionados à essência específica do tema da pesquisa em 

desenvolvimento. 

Os dados provenientes do levantamento proposto no estudo a ser realizado 

devem ser analisados quantitativamente e estatisticamente no programa Epi Info 7, 

software de domínio público, que pode ser acessado no site do Centers for Diseases 

Control and Prevencion – CDC.  

De acordo com BÓS (2012, p.14) Epi Info® é um pacote que contém uma série 

de programas desenvolvidos para o Microsoft Windows. Os programas foram criados 

pelo Centro para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC), do governo americano, e 

são destinados ao uso por profissionais de saúde que conduzem investigações de 

epidemias, administração de bancos de dados para vigilância de saúde pública e 

outras tarefas, além de ser um banco de dados para uso geral e aplicações 

estatísticas.  
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Para BÓS (2012, p.14), com Epi Info®, alunos e profissionais de saúde, bem 

como outros trabalhadores podem desenvolver um questionário rapidamente ou 

podem personalizar o processo de entrada de dados e gerenciar a entrada e a análise 

de um banco de dados. São produzidas análises estatísticas, gráficos e tabelas com 

comandos simples como READ, FREQ, LIST, TABLES e GRAPH. Um componente 

chamado Epi Map exibe mapas geográficos com dados do Epi Info® ou de outro 

banco de dados. Por ser desenvolvido pelo Governo Americano, o Epi Info® é um 

programa de domínio público, ou seja, pode ser baixado a partir da Internet 

gratuitamente. 

Ainda segundo BÓS (2012, p.14), as principais vantagens que o Epi Info® 

oferece frente a outros programas é que ele é um programa, além de gratuito, 

completo, pois proporciona a criação de um formulário de entrada de dados, um 

programa de introdução de dados e um programa que não só analisa, mas, também, 

cria gráficos e relatórios.  

 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1 A História da Medicina Ocupacional 

3.1.1 A Medicina Ocupacional no Mundo 

Historicamente, apesar do conhecimento do trinômio relacional trabalho, saúde e 

doença nos trabalhadores, desde os primórdios da história produtiva humana registrada, 

presente em obras de artistas plásticos, historiadores, filósofos e escritores, as produções 

sistemáticas relacionadas ao tema são relativamente recentes. 

Conforme BITENCOURTE, QUELHAS (1998), em 1700, foi publicado, na Itália, um livro, 

cujo autor era um médico chamado Bernardino Ramazzini, que teve repercussão em todo o 

mundo, devido à sua importância. Nesta obra, Ramazzini descreve cinquenta profissões 

distintas e as doenças a elas relacionadas. É introduzido um novo conceito por Ramazzini: 

“Qual é a sua ocupação?”. Hoje, poderíamos interpretar esta pergunta da seguinte forma: 

“Digas qual o seu trabalho, que direi os riscos que estás sujeito”. Por essa importante obra, 

Bernardino Ramazzini ficou conhecido como o “Pai da medicina do Trabalho”. 

Já MENDES, DIAS (1991), descrevem que a medicina do trabalho, enquanto 

especialidade médica, surge na Inglaterra, na primeira metade do século XIX, com a 
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Revolução Industrial. Naquele momento, o consumo da força de trabalho, resultante da 

submissão dos trabalhadores a um processo acelerado e desumano de produção, exigiu uma 

intervenção, sob pena de tornar inviável a sobrevivência e reprodução do próprio processo. 

Em Associação Nacional de Medicina do Trabalho - ANAMT (2017), no artigo Da 

Medicina do Trabalho à Saúde do Trabalhador (1991), o Dr. René Mendes e a 

Dra. Elizabeth Dias falam sobre a evolução dos conceitos e práticas da especialidade desde 

sua criação, passando pelo primeiro registro de serviço de Medicina do Trabalho no mundo, 

em 1830, com a iniciativa do empresário do setor têxtil Robert Dernham, que, na época da 

Revolução Industrial inglesa, colocou seu médico pessoal dentro da fábrica para verificar o 

efeito do trabalho sobre as pessoas e estabelecer as formas de prevenção.  

Finalmente, segundo MENDES, DIAS (1991) a implantação de serviços baseados neste 

modelo rapidamente expandiu-se por outros países, paralelamente ao processo de 

industrialização e, posteriormente, aos países periféricos, com a transnacionalização da 

economia.  

 

3.1.2 A Medicina Ocupacional no Brasil 

Segundo ANAMT (2017), no Brasil, em 1921, foi criada a Inspeção do Trabalho, 

circunscrita ao Rio de Janeiro, porém, com a Reforma Constitucional de 1926, estabeleceu-se 

a competência da União para legislar sobre o assunto, e, em 1931, durante o governo 

Getúlio Vargas, houve a criação do Departamento Nacional do Trabalho, com a função de 

fiscalizar o cumprimento das leis sobre acidentes laborais, jornada, férias, organização 

sindical e trabalho de mulheres e menores. Após um ano, houve a criação das Inspetorias 

Regionais nos Estados da Federação, posteriormente transformadas em Delegacias 

Regionais do Trabalho. 

Ainda de acordo com ANAMT (2017), no fim da década de 1960, a Medicina do 

Trabalho já contava com uma legislação específica, o que melhorou a fiscalização. O setor 

estava se ampliando, e os médicos brasileiros relacionados à área que compareciam aos 

congressos internacionais sentiram a necessidade de uma associação onde pudessem se 

reunir para atualizar e trocar conhecimentos. É nesse cenário que surge, em 26 de março de 

1968, por iniciativa do médico Oswaldo Paulino, a Associação Nacional de Medicina do 

Trabalho, a ANAMT. Formalmente, a Medicina do Trabalho foi reconhecida como 

http://www.scielo.br/pdf/rsp/v25n5/03.pdf#_blank
http://www.scielo.br/pdf/rsp/v25n5/03.pdf#_blank
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especialidade médica pelo Conselho Federal de Medicina - CFM em 2003, por meio da 

resolução CFM 1643. 

3.2 A Concepção de Doença e o Diagnóstico Precoce 

De acordo com HEGENBERG (1998, p.57-58), a noção de doença depende de uma 

anterior concepção de doença, ou seja, de uma idéia a respeito do que ela representa, ou 

significa para o ser humano. O que a doença pode significar para o ser humano depende, em 

larga margem, do "estilo de pensamento" dominante. Como a História revela, há muitas 

concepções, ou representações, da doença, cada uma delas vinculada a determinados 

atributos que as diferentes épocas e os diferentes povos lhe emprestaram. 

Ainda segundo HEGENBERG (1998, p.60 e 62) há casos claros de aplicação de 

conceito, são, aliás, os mais frequentes, que correspondem a situações em que a pessoa, a 

par de sua sensação de desconforto, apresenta algum tipo de alteração física; precisa, então, 

de auxílio subjetivo e objetivo: necessita do conselho do médico e de sua intervenção; 

inquestionavelmente, a pessoa está doente. Em outros casos, a sensação de mal-estar se 

manifesta, sem que se descubra alteração física; mesmo assim, a pessoa está doente, de 

acordo com a proposta de Rothschuh, precisamente porque precisa de auxílio. Em oposição, 

é possível que a pessoa não se sinta mal, não solicite auxílio médico, não se queixe, mas, 

apesar disso, deva ser vista como doente, porque nela ocorrem perceptíveis alterações 

físicas que reclamarão atenções médicas. 

Para BENSEÑOR (2013, p.240), não existe nenhum  conflito  entre  a  anamnese,  o 

exame  clínico  e  os  exames  complementares, pois todos  têm seu  papel  na  investigação  

diagnóstica; mas  há  sim  uma ordenação  que  deve  ser  mantida  e  começar  pela  

anamnese e terminar pelos exames complementares. A interpretação das informações 

coletadas na anamnese e no exame clínico com os testes diagnósticos refina o papel desses 

componentes da investigação clínica em relação ao diagnóstico final. 

GAIO, GOMES (2000, p.11) afirmam que o exame médico admissional tem como 

objetivos básicos: permitir a colocação dos trabalhadores em serviços adequados às suas 

condições físicas e psíquicas; permitir que os candidatos a empregos conheçam o estado real 

de sua saúde, sendo orientados quanto à possível solução dos problemas médicos 

eventualmente encontrados; salvaguardar a saúde e a segurança da comunidade 

trabalhadora, não permitindo a admissão de pessoas que possam oferecer qualquer risco; 
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permitir que o novo empregado receba as suas primeiras noções sobre questões de saúde 

ocupacional e cumprir disposições legais que tornam esse exame obrigatório. 

E ainda GAIO, GOMES (2000, p.16) completam que independente da investigação 

clínica, preconizamos também, basicamente, a exigência de outros exames cujo objetivo é 

tão somente detectar anormalidades diversas, algumas delas passíveis de cura e cuja 

existência muitas vezes é ignorada pelo próprio candidato. 

 

3.2.1 A Importância dos Exames Admissionais Complementares na Detecção de Patologias 

Pré-Existentes 

As patologias pré-existentes são as doenças adquiridas pelo trabalhador antes da 

realização do exame admissional, e que podem se tornar crônicas, podendo ocasionar 

incapacidades laborativas somente a longo prazo. 

O exame admissional é a avaliação médica da saúde física e mental do novo 

trabalhador, para avaliar a aptidão na função, antes do início das atividades laborativas, 

composto por anamnese médica, avaliação física e psicológica e exames complementares. 

A anamnese médica consiste em entrevista clínica ocupacional compreendendo o 

histórico de saúde familiar e individual, orgânica e mental, histórico ocupacional com 

registro de queixas e riscos ocupacionais pré-existentes. 

Por sua vez, o exame clínico, realizado após a anamnese médica, une avaliação 

psicofísica ao histórico das patologias ocupacionais pregressas, assim como os 

acidentes/doenças ocupacionais anteriores. 

E finalmente, os exames complementares, comprovação técnica-científica das 

condições de saúde suficientes para a aptidão do trabalhador para à atividade laborativa 

proposta, e documentação nosológica para comprovação de possíveis patologias pré-

existentes. 

Em razão da realização do exame médico admissional, as patologias pré-existentes 

podem ser detectadas; nessa ocasião, torna-se também importante o registro da vida 

laborativa pregressa do trabalhador, bem como dos possíveis contatos com os agentes 

nocivos à saúde nos empregos anteriores, importante instrumento de registro de 

informações nosológicas preciosas nas lides judiciais. 
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 3.3 O Processo de Adoecimento e sua Relação com o Trabalho 

Para AGOSTINI (2002), há muito tempo se sabe que o trabalho, quando executado 

sob determinadas condições, pode causar doenças, encurtar a vida, ou mesmo matar os 

trabalhadores, uma vez que é histórico o nexo entre trabalho e saúde, enfocado desde 

Hipócrates (400 a.C.) até Ramazzihi (1633-1714), considerados, respectivamente, 

precursores da medicina e da medicina do trabalho.  

No entanto, pensar o lado mais dramático da visão do trabalho leva-nos a pensar no 

mandato bíblico da mensagem “ganharás o pão com o suor do teu rosto”, expressão que nos 

remete a uma compreensão do trabalho como esforço, risco e sofrimento psíquico.  

Ainda para AGOSTINI (2002), contudo, devemos pensar o trabalho como uma 

atividade de transformação da natureza, empreendida socialmente pelos homens, não 

devendo denotar marca de sofrimento. A saúde do trabalhador se coloca dentro da área do 

conhecimento técnico-científico como um instrumento que possibilita o controle social do 

processo produtivo, tendo por base os critérios de saúde. 

De acordo com Ministério da Saúde (2001), os trabalhadores compartilham os perfis 

de adoecimento e morte da população em geral, em função de sua idade, gênero, grupo 

social ou inserção em um grupo específico de risco. Além disso, os trabalhadores podem 

adoecer ou morrer por causas relacionadas ao trabalho, como consequência da profissão 

que exercem ou exerceram, ou pelas condições adversas em que seu trabalho é ou foi 

realizado. Assim, o perfil de adoecimento e morte dos trabalhadores resultará da 

amalgamação desses fatores, que podem ser sintetizados em quatro grupos de causas 

(Mendes & Dias, 1999): doenças comuns, aparentemente sem qualquer relação com o 

trabalho; doenças comuns (crônico-degenerativas, infecciosas, neoplásicas, traumáticas, etc) 

eventualmente modificadas no aumento da frequência de sua ocorrência ou na precocidade 

de seu surgimento em trabalhadores, sob determinadas condições de trabalho; doenças 

comuns que têm o espectro de sua etiologia ampliado ou tornado mais complexo pelo 

trabalho, por exemplo a asma brônquica, a dermatite de contato alérgica, a perda auditiva 

induzida pelo ruído (PAIR) ocupacional, as doenças músculo-esqueléticas e alguns 

transtornos mentais, que, em decorrência do trabalho, somam-se (efeito aditivo) ou 

multiplicam-se (efeito sinérgico) às condições provocadoras ou desencadeadoras destes 

quadros nosológicos; agravos à saúde específicos, tipificados pelos acidentes do trabalho e 

pelas doenças profissionais, de forma que os três últimos grupos constituem a família das 
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doenças relacionadas ao trabalho, cuja natureza dessa relação é sutilmente distinta em cada 

grupo.  

 

3.3.1 O Processo de Trabalho e os Agentes de Risco para a Saúde do Trabalhador 

Em AGOSTINI (2002), todo o processo de trabalho envolve situações de risco, de 

acidentes e de formas de adoecimento, segundo as condições de gênero e de qualidade de 

vida no trabalho, concretizando-se nos chamados “agentes de risco”, entendidos, 

literalmente, como aquilo que pratica a ação, provocando a reação sobre o outro; em suma, 

um agente de risco atua direta ou indiretamente no corpo de trabalhador, cujo corpo 

compreende não somente seu aspecto físico, mas sim, de forma integral, incluindo as 

instâncias fisiológicas, psicológicas, emocionais etc. Portanto, a ação direta ocorre quando o 

próprio agente de risco entra em contato com o trabalhador; já a ação indireta ocorre 

quando o agente desencadeia transformações no ambiente e estas agem sobre o 

trabalhador.  

Finalmente, AGOSTINI (2002), conclui que o agente é uma característica do ambiente 

de trabalho e nele está presente; ambiente, não somente ao ambiente físico, mas também à 

forma como esses fatores físicos são intermediados pelo trabalho, ou seja, as características 

de organização do trabalho. Um agente de risco apresenta a probabilidade de, ao atuar 

sobre o trabalhador, prejudicar sua saúde e, para isso, ele deve concentrar características 

potencialmente danosas para a saúde. 

 

3.3.2 As Patologias Ocupacionais e a  Classificação de Schilling 

Para FERREIRA (2016), diversos fatores estão relacionados às doenças profissionais, 

tanto por causas ligadas diretamente ao trabalho realizado, bem como pelas suas condições 

de execução. 

Segundo BISCAIA (2019), historicamente, o médico inglês Richard Schilling publicou, 

em 1984, um prefácio muito interessante no periódico The Journal of the Society of 

Occupational Medicine abordando sucintamente a casuística de doenças entre os 

trabalhadores na Grã-Bretanha, as causas e as estratégias para lidar com elas. O referido 

artigo tratava-se da versão escrita de uma palestra apresentada em uma reunião da Society 

of Occupational Medicine, ocorrida em julho de 1983, cujo objetivo era fazer uma revisão 

abrangente sobre o tema, e não apresentar conceitos novos ou levantar discussões 
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epistemológicas. Contudo, alguns dos aspectos teóricos apresentados ao longo do texto têm 

função heurística, isto é, servem para concatenar e explicar os diversos argumentos 

desenvolvidos, e certamente Schilling não propôs qualquer sistema teórico acabado e 

coerente sobre a relação entre a saúde e o trabalho. Ao contrário, ele se baseou na ideia de 

que a doença é fruto da interação entre “fatores inerentes ao trabalhador, ao ambiente 

externo e ao comportamento individual”, denominada por ele de “causalidade múltipla”. 

Ainda completa FERREIRA (2016), que Schilling classificou a relação do trabalho com 

as doenças em três grupos. No grupo I estão as doenças em que o trabalho ou as condições 

nas quais o mesmo é exercido têm relação direta com a causa do adoecimento, ou seja, o 

trabalho é causa necessária para o desenvolvimento ou surgimento da doença; no grupo II 

temos as doenças em que o trabalho pode ser um fator de risco, contributivo, mas não 

necessário para o surgimento da doença; no grupo III estão as doenças em que o trabalho é 

provocador de um distúrbio latente, ou agravador de doença já estabelecida ou 

preexistente. Os grupos II e III contêm doenças relacionadas a múltiplos fatores de risco. 

Destaca-se que no grupo I de schilling, grupo dos agravos específicos, encontram-se 

as doenças profissionais, para as quais se considera que o trabalho ou as condições em que 

ele é realizado constituem causa direta, de relação causal ou nexo causal direto e imediato, 

cuja eliminação do agente causal, por medidas de controle ou substituição, pode assegurar a 

prevenção, ou seja, sua eliminação ou erradicação. Em contrapartida, os grupos Schilling II e 

III, são formados por doenças consideradas de etiologia múltipla, ou causadas por múltiplos 

fatores de risco, ou ainda multifatoriais; doenças comuns, em que o trabalho pode ser 

entendido como um fator de risco, um atributo ou uma exposição que estão associados com 

uma probabilidade aumentada de ocorrência de uma doença, não necessariamente um fator 

causal, em que a caracterização etiológica ou nexo causal será essencialmente de natureza 

epidemiológica, seja pela observação de um excesso de frequência em determinados grupos 

ocupacionais ou profissões, seja pela ampliação quantitativa ou qualitativa do espectro de 

determinantes causais, que podem ser melhor conhecidos a partir do estudo dos ambientes 

e das condições de trabalho, cuja eliminação desses fatores de risco reduz a incidência ou 

modifica o curso evolutivo da doença ou agravo à saúde. 

Acrescenta ainda BISCAIA (2016), que a discussão sobre as intenções de Richard 

Schilling em seu artigo é relevante na prática médica, pois transcende o debate acadêmico 

de exegese ou as leituras obrigatórias sobre Saúde Pública do início da graduação em 
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Medicina. A partir da compreensão equivocada e insuficiente do texto publicado em 1984, 

desenvolveram-se tradições no campo da Saúde do Trabalhador e na jurisprudência do 

Direito do Trabalho que passaram a enxergar o trabalho como causa implícita em todas as 

doenças que acometem os trabalhadores. Contudo, há doenças que não têm relação causal 

com a ocupação do indivíduo, sendo a única associação possível de se fazer entre elas o fato 

de que um trabalhador tem uma doença ou, talvez, a de que um doente tem um trabalho.  

Finalmente, BISCAIA (2016) afirma que, assumir que todas as doenças, em algum 

grau, são causadas pelo trabalho, apelando-se para uma vaga “concausalidade” surgida das 

“classes Schilling II e III”, significa abdicar da pesquisa sobre o papel preciso de cada suposto 

agente etiológico, ao mesmo tempo em que faz do trabalho uma fonte de perpétuo 

sofrimento e não de realização humana. O ofício do médico somente pode ser feito se for 

orientado pela identificação correta e justa dos fatores causais das doenças, o que permite 

intervir adequadamente no diagnóstico e no tratamento. 

 

4. RESULTADOS 

No universo amostral de militares reintegrados, agregados e adidos e ex-militares 

encostados do 2º Batalhão de Engenharia de Construção (2º BEC), localizado na Guarnição 

de Teresina-PI, a amostra considerada de indivíduos nessas condições, é contabilizada, 

atualmente, em uma população total de 53 pessoas, na qual 12 pessoas são militares 

reintegrados, 3 pessoas são militares agregados, 7 pessoas são militares adidos e 22 pessoas 

são ex-militares encostados. 

Dessa população total de 53 pessoas, 32 pessoas são oriundas do Serviço Militar 

Obrigatório, sendo o 21 o número de pessoas oriundas do Serviço Militar Voluntário.  

Considerando o universo amostral dos indivíduos oriundo do Serviço Militar 

Obrigatório, 32 pessoas, temos que 5 são reintegrados, nenhum agregado, 5 são adidos e 22 

são encostados.  
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Figura 1. Demonstração gráfica do quantitativo de militares e ex-militares nas situações de reintegrados, 
agregados, adidos e encostados do 2º BEC oriundos do Serviço Militar Obrigatório (SMO) e do Serviço Militar 
Voluntário (SMV). 
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Figura 2. Demonstração gráfica do quantitativo de militares e ex-militares nas condições de reintegrado, 
agregado, adido, encostado do 2º BEC oriundos do Serviço Militar Obrigatório. 
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Categoria  Frequência  
Por 
cento 

Cum. 
Percent 

Exata 95% 
LCL 

UCL exata de 
95% 

Reintegrado  5  15,63%  15,63%  5,28%  32,79% 

Adido  5  15,63%  31,25%  5,28%  32,79% 

Encostado  22  68,75%  100,00%  49,99%  83,88% 

TOTAL  32  100,00%  100,00% 
  

 

Tabela 1. Demonstração em quantidade e percentual dos militares e ex-militares nas condições de reintegrado, 
agregado, adido, encostado do 2º BEC oriundos do Serviço Militar Obrigatório. 

 

Idade 
(anos)  

Frequência  Por cento  
Cum.  
Percent  

Exata 95% 
LCL  

UCL exata de 
95%  

19  1  3,13%  3,13%  0,08%  16,22% 

20  10  31,25%  34,38%  16,12%  50,01% 

21  5  15,63%  50,00%  5,28%  32,79% 

22  3  9,38%  59,38%  1,98%  25,02% 

23  3  9,38%  68,75%  1,98%  25,02% 

24  2  6,25%  75,00%  0,77%  20,81% 

25  1  3,13%  78,13%  0,08%  16,22% 

28  1  3,13%  81,25%  0,08%  16,22% 

31  2  6,25%  87,50%  0,77%  20,81% 

32  2  6,25%  93,75%  0,77%  20,81% 

33 ou mais  2  6,25%  100,00%  0,77%  20,81% 

TOTAL  32  100,00%  100,00% 
  

 

Tabela 2. Demonstração em quantidade e percentual das idades dos militares e ex-militares nas condições de 
reintegrado, agregado, adido, encostado do 2º BEC oriundos do Serviço Militar Obrigatório. 

 

Patologia  Frequência  
Por 
cento 

Cum. 
Percent 

Exata 
95% 
LCL 

UCL 
exata de 
95% 

Psiquiátrica  6  18,75%  18,75%  7,21%  36,44% 

Traumato-
Ortopédica  

18  56,25%  75,00%  37,66%  73,64% 

Neurológica  1  3,13%  78,13%  0,08%  16,22% 

Oftalmológica  2  6,25%  84,38%  0,77%  20,81% 

Cirúrgica  1  3,13%  87,50%  0,08%  16,22% 

Duas ou mais 
dessas 
especialidades 
médicas 
associadas 

4  12,50%  100,00%  3,51%  28,99% 

TOTAL  32  100,00%  100,00% 
  

 

Tabela 3. Demonstração em quantidade e percentual das patologias dos militares e ex-militares nas condições 
de reintegrado, agregado, adido, encostado do 2º BEC oriundos do Serviço Militar Obrigatório. 
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Categoria                                                                                                           Patologia 

Categoria Psiquiatria 
Traumato-
ortopedia 

Neurologia Oftalmologia Cirurgia 
Outras 

especialidade 
médicas 

Duas ou mais 
das 

discriminadas 
associadas 

TOTAL 

Reintegrado 
2 
40,00% 
33,33% 

3 
60,00% 
16,67% 

0 
0,00% 
0,00% 

0 
0,00% 
0,00% 

0 
0,00% 
0,00% 

0 
0,00% 
NaN 

0 
0,00% 
0,00% 

5 
100,00% 
15,63% 

Adido 
0 
0,00% 
0,00% 

2 
40,00% 
11,11% 

0 
0,00% 
0,00% 

2 
40,00% 
100,00% 

0 
0,00% 
0,00% 

0 
0,00% 
NaN 

1 
20,00% 
25,00% 

5 
100,00% 
15,63% 

Encostado 
4 
18,18% 
66,67% 

13 
59,09% 
72,22% 

1 
4,55% 
100,00% 

0 
0,00% 
0,00% 

1 
4,55% 
100,00% 

0 
0,00% 
NaN 

3 
13,64% 
75,00% 

22 
100,00% 
68,75% 

TOTAL 
6 
18,75% 
100,00% 

18 
56,25% 
100,00% 

1 
3,13% 
100,00% 

2 
6,25% 
100,00% 

1 
3,13% 
100,00% 

0 
0,00% 
NaN 

4 
12,50% 
100,00% 

32 
100,00% 
100,00% 

 

Chi-square  df  Probability 

N/A  N/A  N/A 

Fisher's Exact  0,2349 
 

 

Tabela 4. Demonstração em quantidade e percentual da categoria X patologia dos militares e ex-militares nas 
condições de reintegrado, agregado, adido, encostado do 2º BEC oriundos do Serviço Militar Obrigatório. 
 

 

5. DISCUSSÃO 

Segundo MINISTÉRIO DA DEFESA (2015), historicamente, o Serviço Militar 

Obrigatório remonta o período das Capitanias Hereditárias, quando a Câmara de São Vicente 

promulgou um "Termo", datado de 9 de setembro de 1542, organizando uma milícia, 

formada por colonos e índios, para a defesa contra os inimigos estrangeiros e índios 

rebeldes. A Provisão sobre os Ordenanças, em 1574, marca o início da regulamentação sobre 

a prestação do Serviço Militar, pois todo o cidadão, entre 14 e 60 anos, era obrigado a servir 

nas Companhias de Ordenanças.  

Ainda segundo MINISTÉRIO DA DEFESA (2015), a Constituição de 1824, no seu Art. 

145, estabelece que todos os brasileiros são obrigados a pegar em armas para sustentar a 

independência, a integridade do Império e defendê-lo dos seus inimigos; o preenchimento 

das necessidades em pessoal normalmente se dava por meio de voluntários e do 

recrutamento militar forçado. A Constituição de 1891 aboliu o recrutamento forçado e 

estabeleceu o recrutamento pelo voluntariado e pelo sorteio, na falta de voluntários, que 

perdurou até 1945, quando foi alterado de sorteio para convocação.  

Em 1906 foi estabelecido o Serviço Militar Obrigatório, por sorteio, que, na prática, 

somente iniciou a ocorrer a partir de 1916, portanto, de acordo com KLINTOWITZ (2016), 

com esse relativo atraso, o Brasil adotou o sistema em 1916, quando a Primeira Guerra 
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Mundial sangrava a Europa; a medida coincidiu com o processo de modernização e 

profissionalização das Forças Armadas sob inspiração francesa e deu ao Exército Brasileiro 

sua feição atual: um corpo de oficiais permanentes e profissionais e um largo contingente de 

conscritos.  

Em “JOVENS TURCOS” E MISSÃO INDÍGENA (2021), em janeiro de 1917, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu que a lei era constitucional, em votação unânime; 42 anos após a 

primeira lei de sorteio militar (1874) e oito anos após a segunda (1908), os primeiros 

recrutas sorteados são incorporados ao Exército, apesar disso, o Exército não atraia qualquer 

cidadão adequado: dos 7.137 sorteados, apenas 3.709 apresentaram-se para o exame 

médico, e muitos deles revelaram-se fisicamente inaptos. 

Ainda em “JOVENS TURCOS” E MISSÃO INDÍGENA (2021), isso pode ser demonstrado 

pela convocação de 1925 da 1ª Região Militar (Rio de Janeiro), 23.069 convocados, 19.122 

(82%) não apareceram, e dos 3.947 que apareceram, 2.551 eram fisicamente inaptos, 

restando apenas 1.396 homens. 

Para NOGUEIRA (2020), as Forças Armadas representam o extrato da sociedade 

brasileira, dessa forma, o Serviço Militar consiste no exercício de atividades específicas 

desempenhadas nas Forças Armadas. O serviço militar de um país é composto 

basicamente por dois sistemas de recrutamento: o primeiro deles consiste no 

recrutamento por conscrição, onde todos os cidadãos são obrigados a prestação do serviço 

militar; o outro sistema disponível é o de recrutamento voluntário ou profissional, que 

pode ser por período determinado (militar temporário) ou mediante concurso público 

(militar de carreira). Assim como o direito ao voto, o Serviço Militar Obrigatório é também 

um exercício pleno de afirmação do cidadão, pois possibilita ao jovem recruta integrar-se a 

sociedade por meio das Forças Armadas. O exercício da cidadania é o que consolida a 

Democracia de uma Nação.  

Ainda para NOGUEIRA (2020), o processo de seleção para o serviço militar tem 

início com a convocação do cidadão, realizada por classes, previsto no § 1º do Art. 3º da 

Lei do Serviço Militar, conforme o Plano Geral de Convocação, estabelecido pelo Ministério 

da Defesa. Convocado, o cidadão realiza o seu alistamento militar na Junta de Serviço 

Militar, no site da Diretoria do Serviço Militar; desde ano de 2017 o alistamento militar é 

realizado de forma unificada pelo Ministério da Defesa. Após essa primeira fase de 

alistamento, ocorre a dispensa parcial dos cidadãos alistados, conforme porcentagem 
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decidida pela Seção de Serviço Militar de cada Região Militar. Em sequência, os 

remanescentes passarão para uma segunda fase, chamada de Seleção Geral ou Seleção 

Especial, realizadas pelo Posto de Recrutamento e Mobilização de cada Região Militar, 

ocasião de diversos testes, entrevistas e exames médicos. Ao final da Seleção Geral os 

cidadãos aptos são designados para uma terceira fase de seleção, em regra, realizada na 

Organização Militar em que vai servir, fase conhecida como Seleção Complementar, com 

objetivo de verificar de forma mais pormenorizada os requisitos para ingresso no serviço 

militar, culminando assim com a incorporação ou matrícula do cidadão nas Forças 

Armadas. 

KLINTOWITZ (2016), completa que os critérios estipulados pelo Estado Maior das 

Forças Armadas, em 1967, exigem do recruta uma altura mínima de 1,55 m, 46 quilos, pelo 

menos vinte dentes sadios e ausência de doenças graves ou “desvios de comportamento”. 

Os principais motivos de rejeição são, na realidade, decorrentes das más condições de vida 

dos brasileiros. Segundo dados do Exército, em 1987 problemas dentários eliminaram 26% 

dos alistados, deficiências de peso e altura, causadas sobretudo pela desnutrição, 

reprovaram outros 9%, problemas de coluna vêm em terceiro lugar, seguidos pela 

deficiência visual. O número de inaptos variou, entre 40 e 57%.  

Após realização de coleta, apuração e análise dos resultados da população amostral 

dos militares e ex-militares do 2º Batalhão de Engenharia e Construção na condição de 

reintegrados, agregados adidos e encostados, houve constatação de que o maior número, 

e consequentemente o maior percentual desses indivíduos, são oriundos do Serviço Militar 

Obrigatório, sendo a maioria na qualidade de encostados, sobressaindo a idade de 20 

(vinte) anos, com a patologia traumato-ortopédica em dominância, sobretudo nos ex-

militares encostados, seguida das patologias psiquiátricas e dos casos de duas ou mais 

especialidades médicas citadas anteriormente associadas. 

Como comparação, FERNANDES, SILVA (2018), constatou como resultado, em seu 

trabalho, realizado com os militares reintegrados por decisão judicial para fins de 

tratamento de saúde, do 29º BIB, que as patologias decorrentes de treinamentos físicos 

e/ou exercícios no terreno são pouco expressivas. Entretanto, aqueles outros sintomas 

relacionados às áreas neurológicas e psiquiátricas se apresentaram com maior 

frequência ao longo da prestação do serviço militar. 
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6. CONCLUSÃO 

Para FERNANDES, SILVA (2018), a prestação do serviço militar inicial é obrigatória por 

parte dos brasileiros 

conforme a Constituição da República de 1988, nos termos da Lei, de acordo com o Art. 

143, em seu caput. A Lei que regula o processo de seleção para os jovens em sua fase inicial 

não consegue detectar pelos exames realizados a total possibilidade de estado de sanidade 

física e mental do cidadão no período da prestação do seu serviço militar. O que pode 

ocorrer durante a prestação do serviço militar inicial, ou mesmo nos 

anos seguintes, durante a permanência do militar no quartel é o surgimento de alguma 

patologia que se encontrava mascarada e não foi identificada nestes exames iniciais. 

Entretanto, após a exclusão do serviço ativo ainda é possível que o ex-militar 

pleiteie judicialmente tratamento de saúde alegando que adquiriu algum tipo de moléstia 

durante a prestação do seu serviço militar obrigatório e que por hora o impossibilite de 

desempenhar funções laborativas no meio civil. 

Ainda para FERNANDES, SILVA (2018), ao adentrar nas fileiras do Exército 

normalmente é realizado um exame médico 

preliminar cuja inspeção não tem uma profundidade de investigação patológica. Portanto, a 

questão de saúde é bastante importante no momento da 

incorporação, durante a permanência nas atividades militares e por fim no momento de 

seu licenciamento do serviço ativo. Verifica-se que ao entrar no Exército para a prestação do 

serviço militar obrigatório ou para o desempenho de uma função específica por tempo 

determinado o militar temporário antes de seu ingresso é submetido a uma inspeção de 

saúde para verificar sua capacidade funcional para o desempenho das suas atribuições. Por 

serem 

exames médicos sumários é provável que alguma doença pré-existente não seja 

identificada neste momento podendo vir a impactar por ocasião da exclusão do serviço 

ativo.  

Em concordância com esse ponto de vista e com base na análise pormenorizada dos 

resultados apresentados na amostra populacional dos militares e ex-militares nas condições 

de reintegrados, agregados, adidos, encostados, oriundos do Serviço Militar Obrigatório, do 

2º Batalhão de Engenharia de Construção, foi possível obter a conclusão da importância da 

detecção precoce da presença de patologias pré-existentes, por ocasião da fase de exame 
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médico, nos candidatos ao Serviço Militar Obrigatório, na época do recrutamento, portanto 

torna-se extremamente importante que essa tarefa seja realizada pelos militares médicos 

mais experientes e conhecedores das normas militares que regem esse processo de saúde.  

No entanto, por mais experiência e conhecimento técnico-científico que esse 

militares médicos possuam, algumas patologias pré-existentes, de sinais não visíveis ou 

cronificadas, que não apresentarem sinais e sintomas no momento do ato médico-pericial, 

ou apenas detectadas por exames complementares bioquímicos ou de imagem, podem não 

ser identificadas, gerando, futuramente, despesas à União (Exército Brasileiro), seja através 

dos custos com realização de tratamento médico especializado e/ou pagamentos mensais de 

soldos, bem como despesas associadas às anteriores, referentes à indenizações por danos 

materiais, nas lides judiciais dos processos de reintegração, geralmente, de longa duração. 

Ademais, a comprovação técnica-científica da pré-existência de uma patologia é 

realizada com a detecção dela por um exame complementar, seja bioquímico ou de imagem. 

Portanto, torna-se possível concluir que os objetivos dessa pesquisa científica foram 

alcançados, sendo numericamente comprovada a importância da realização dos exames 

complementares nos candidatos ao Serviço Militar Obrigatório para detecção de patologias 

pré-existentes e promoção da Defesa Nacional. 
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