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APRESENTAÇÃO

Estes exames são um direito do(a) servidor(a) e estão previstos na
Lei 8112/90. A sua realização é regulamentada pelo Decreto n. 6856/09 que
determina os intervalos de tempo e os exames que os(as) servidores(as)
podem realizar.
Trata-se de uma ação preventiva que visa identificar, por meio de
avaliação clínico-laboratorial e de exames complementares o estado de saúde
do(a) servidor(a) e o impacto das condições e riscos ocupacionais na sua
saúde.
Os dados obtidos nos exames contribuirão para estabelecer o perfil
epidemiológico dos(as) servidores(as) públicos(as) federais atendidos no
âmbito do SIASS/UFG, o que poderá nortear as ações de promoção da saúde
e outras, em benefício da saúde do(a) servidor(a), de acordo com a Política de
Atenção à Saúde do Servidor (PASS), instituída pela Portaria n. 2293/14.
Este manual visa esclarecer dúvidas e orientar os(as) servidores(as)
sobre os procedimentos necessários para a realização dos exames periódicos.

1. Descrição dos Exames Médicos Periódicos

- Exames Básicos Obrigatórios (Decreto 6.856/09)
Homens abaixo de 45 anos
Avaliação Clínica
Hemograma Completo
Glicemia
Urina tipo I (EAS)
Creatinina
Colesterol Total e Triglicérides
TGO
TGP

Mulheres abaixo de 45 anos
Avaliação Clínica
Hemograma Completo
Glicemia
Urina tipo I (EAS)
Creatinina
Colesterol Total e Triglicérides
TGO
TGP
Citologia Oncótica (Papanicolau)

- Exames Complementares Obrigatórios (Decreto 6.856/09)
Homens acima de 45 anos
Exames Básicos obrigatórios
Avaliação Oftalmológica

Mulheres acima de 45 anos
Exames Básicos obrigatórios
Avaliação Oftalmológica

Homens acima de 50 anos
Exames Básicos obrigatórios
Avaliação Oftalmológica
Pesquisa de sangue oculto nas fezes
PSA

Mulheres acima de 50 anos
Exames Básicos obrigatórios
Avaliação Oftalmológica
Pesquisa de sangue oculto nas fezes
Mamografia

- Exames Específicos (Decreto 6.856/09)
Em caso de exposição a riscos ocupacionais, poderão ser acrescidos outros
exames específicos e/ou avaliações, para a detecção de possíveis doenças
que possam ser provocadas ou agravadas em decorrência da atividade
laborativa do(a) servidor(a), conforme legislação vigente.
- Validade dos exames médicos
Caso o servidor já tenha realizado algum exame anteriormente (em consultas
de rotina), não será necessário realiza-lo novamente, desde que esteja no
prazo abaixo informado:
Hemograma Completo
Glicemia

3 meses
3 meses

Urina tipo I (EAS)
Creatinina
Colesterol Total e Triglicérides
TGO
TGP
Citologia oncótica (Papanicolau)
Mamografia
Avaliação oftalmológica
Pesquisa de sangue oculto nas fezes
PSA

3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
3 meses
1 ano
1 ano
1 ano
1 ano
1 ano

2. Aceite ou Recusa
De acordo com o Decreto n. 6.856/2009, todos(as) os(as) servidores(as) serão
submetidos a esta ação. Porém, é lícito ao(à) servidor(a) se recusar a realizar
os

exames.

Neste

caso,

ele(a)

deverá

preencher

um

Termo

de

Responsabilidade e entregar no SIASS/UFG.

3. Convocação dos servidores
A convocação será feita em etapas, de acordo com o cronograma elaborado
pelo SIASS/UFG.
Quando

convocado(a),

o(a)

servidor(a)

receberá

um

e-mail

enviado

automaticamente pelo sistema para o endereço cadastrado no SIAPE.

4. Período de realização dos exames periódicos
O período para a realização dos exames estará no e-mail. Alertamos que esse
período compreenderá todo o tempo destinado para a conclusão do exame
periódico do(da) servidor(a), inclusive a avaliação médica. A realização dos
exames fora do período estabelecido pela instituição não será possível em
função da operacionalidade técnica do módulo SIAPE Saúde.
Esteja atento(a)!

5. Servidor afastado das atividades

Os servidores(as) das unidades/órgãos convocados para a realização dos
exames periódicos que estiverem em afastamento legal, no prazo de 90 dias,
deverão comunicar ao SIASS/UFG o seu retorno às atividades no primeiro dia
útil para posterior convocação. Nas hipóteses em que as respectivas licenças e
afastamentos ocorrerem por período superior a 90 dias, a realização dos
exames periódicos dar-se-á no ano subsequente (Art. n. 8, Parágrafo único, da
Portaria n. 4/09).
Quando houver afastamento não considerado como de efetivo exercício, a
Administração Pública Federal fica desobrigada de realizar exames periódicos
nos respectivos servidores (Art. n. 8, Parágrafo único, da Portaria n. 4/09).

6- Passo a passo para realização dos exames médicos periódicos
6.1. O servidor receberá um e-mail (cadastrado no Sigepe) de convocação com
o link de acesso.
Ou acesse o portal do servidor no endereço www.servidor.gov.br e selecione
a opção “Sigepe Servidor e Pensionista”.

6.2. Digite seu CPF e senha cadastrada

* Caso ocorra um erro ao acessar a página, com a seguinte informação: “Sua
conexão não é particular” (uma falha comum no certificado de segurança do
servidor),

clique

em

“avançado”,

em

seguida

servidor.sigepe.planejamento.gov.br (não seguro)”

no

link:

“Ir

para

6.3. Selecione a opção “Saúde do Servidor”

6.4. No menu “Exame Periódico” clique na opção “Confirmação de Realização
de Exame Periódico”

6.5. Selecione a opção “Confirmação de Realização de Exame Periódico”

6.6. Leia e assine o termo de consentimento, em seguida, marque a opção
“Concorda” ou “Não Concorda em Realizar o Exame”

6.7. Grave e imprima o termo

6.8. Emita e imprima as guias dos exames indicados e as redes credenciadas

6.9. Selecione a opção “Preenchimento do Formulário para Exame Médico
Periódico”

6.10. Clique sobre seu nome para iniciar o preenchimento do formulário

6.11. Preencha as opções do formulário e grave as respostas, ao final, confirme
os dados

6.12. Após enviar o questionário e realizar os exames, agende a consulta
médica na rede credenciada. Após avaliação clínica, será emitido o Atestado de
Saúde Ocupacional (ASO) em 3 vias, sendo uma para o servidor(a).
7. Preparo para realização dos exames
EXAMES LABORATORIAIS

Material sangue: Hemograma, glicemia, colesterol total, triglicerídeos, TGO,
TGP e creatinina
Jejum mínimo de 8 horas. Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 72 horas.
Evitar esforço físico antes da coleta do material.
Material sangue: PSA
Jejum mínimo de 4 horas. Não ter ejaculado nas últimas 48 horas. Não ter
feito exercício em bicicleta (ergométrica ou não) ou andado de motocicleta
nos últimos 2 dias. Não ter praticado equitação nos últimos 3 dias. Não ter
usado supositório nos últimos 3 dias.

Material urina: EAS – Urina tipo I
Fazer higiene da genitália com água e sabão, secar, desprezar o primeiro jato
de urina, coletar em recipiente estéril descartável e encher o tubo fornecido.
Colher a primeira urina da manhã. Entregar a amostra no laboratório em até 2
horas depois da coleta.

Material fezes: Pesquisa de sangue oculto
Evitar o uso de laxante e supositórios nos 3 dias que antecedem o exame e
no dia da coleta. Não colher durante o período menstrual ou quando houver
hemorroidas ou fissuras sangrantes. Neste caso, aguardar no mínimo 48
horas após o sangramento ter cessado. Entregar o material no laboratório em
até 2 horas após a coleta.

Exame Citologia Oncótica (Papanicolau)
Não se submeter ao exame durante o período menstrual.

Exame Oftalmológico e Mamografia

Não necessita de preparo específico para sua realização.
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