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abstract
O exame médico desportivo é obrigatório em Portugal. Embora as recomendações do COI
sejam de que este exame deve ser realizado por médicos treinados em Medicina Desportiva, esta situação nem sempre acontece. Em Portugal este exame é realizado em impresso
próprio composto por 13 items. A validade do exame é de um ano. De uma forma básica e
simplista procuramos orientar o médico não especialista para a estratégia a seguir para o
preenchimento do impresso obrigatório
The preparticipation physical evaluation is mandatory in Portugal. Although the IOC
recomendations are that this exam should be conducted by Sports Medicine trained
physicians, this is normally not the case. In Portugal this exam is performed by filling a 13
items form. It is valid for one year. The mentioned form serves the purpose of guiding the
non-expert physician.
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