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CONCURSO ZERO-G PORTUGAL - ASTRONAUTA POR UM DIA 
REGULAMENTO

ANEXO III 

1. CONDIÇÕES MÉDICAS A VERIFICAR E MODELO DE AUTORIZAÇÃO MÉDICA

CONDIÇÕES QUE SÃO SEMPRE IMPOSSIBILITADORAS (IMP) DO VOO, QUE FAZEM COM QUE O VOO SEJA REMARCADO (REM) OU QUE 
EXIGEM OBRIGATORIAMENTE UMA OPINIÃO ESPECIALIZADA (OE) DA COMISSÃO DE VOO PARABÓLICO 

CARDÍACA 

Insuficiência cardíaca (IMP). Doença coronária (OE). 
Qualquer distúrbio de ritmo ou de sistema de condução cardíaco (OE). ECG anormal (OE).  
Evento de doença ou bypass coronário há menos de 6 meses (IMP), ou mais (OE). Valvulopatia 
mais significativa (IMP), menos significativa (OE). 
Tensão arterial elevada mal controlada (IMP) Novo tratamento de controlo da tensão arterial (REM).
Bloqueadores beta não-cardioseletivos (IMP). 
Acumulação de riscos cardiovasculares (OE). 

PULMONAR 
Falha respiratória (IMP). 
Asma descontrolada (IMP). 
História de pneumotórax espontâneo não tratado por sínfise pleural (IMP).

ENDÓCRINA Diabetes Tipo 1 ou diabetes Tipo 2 bem controlado, sem complicações cardiovasculares (OE).

OTORRINO 
História ou patologia atual do ouvido interno, em especial qualquer síndrome vestibular ou 
vestibulopatia (IMP). 
Perda de audição grave que impeça o candidato de ouvir as mensagens da tripulação (OE).

ORTOPÉDICA-REUMATOLÓGICA
Qualquer deficiência motora (OE). 
Qualquer condição que prejudique a densidade óssea (IMP). 
Patologia osteoarticular evolutiva, ou deficiência que possa ser agravada por uma queda (OE).

OFTALMOLÓGICA 
Deficiência visual grave que possa comprometer uma evacuação urgente (SO e pessoa de 
acompanhamento  requerida). 
História de miopia grave ou de descolamento da retina (OE).

HEMATOLÓGICA Anomalia hemorrágica, tratamento anticoagulante (IMP).

PSIQUIÁTRICA 
Psicose (IMP). 
Deficiência mental que comprometa uma evacuação urgente (IMP). 
Ansiedade debilitante, ataques de pânico, claustrofobia, medo de voar, medo de alturas (IMP).

NEUROLÓGICA 
Epilepsia (IMP), doenças neurológicas debilitantes (IMP). 
História de ataque ou acidente isquémico transitório (OE). 
Ataques de enxaqueca (REM).

GASTROENTEROLÓGICA 
Úlcera péptica não cicatrizada (IMP). 
Doença de refluxo gastroesofágico não tratada ou persistente em tratamento (IMP). 
Hérnia grande (IMP).

OUTRAS

Qualquer cirurgia recente (<3 meses) (OE). 
Alcoolismo (IMP). Consumo de drogas (IMP). 
Utilização de medicamentos com efeitos adversos incomodativos (IMP ou REM). 
Gravidez (REM).


