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Perícia Oficial em Saúde é o ato administrativo que consiste na avaliação técnica de questões relacionadas a saúde e a 
capacidade laboral, realizada na presença do periciado por medico ou cirurgião-dentista formalmente designado.

A perícia oficial em saúde produz informações para fundamentar as decisões da administração no tocante ao disposto 
na Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990 e suas alterações posteriores.

A perícia oficial em saúde compreende duas modalidades:

 - Perícia Oficial Singular em Saúde: perícia oficial em saúde realizada por apenas um médico ou um cirurgião-dentista.

- Junta Oficial em Saúde: perícia oficial em saúde realizada por grupo de três médicos ou de três cirurgiões-dentistas. 

Quais situações que exigem juntas oficiais 
em saúde?

As avaliações periciais por juntas oficiais em 
saúde são exigidas nos casos de: afastamento superior 
a 120 dias no período de doze meses; aposentadoria 
por invalidez; remoção por motivo de doença; 
concessão de horário especial; reversão de 
aposentadoria, avaliação de sanidade mental do 
servidor e readaptação.

 

Quem tem direito as concessões por razões de 
doença?

Todos os servidores públicos de carreira regidos pela 
Lei 8112/1990, que fazem parte do Sistema de Pessoa 
Civil (SIPEC) da Administração Pública Federal.

Qual o prazo que o servidor tem para 
apresentar seu atestado à unidade competente do 
órgão ou entidade?

O atestado deverá ser apresentado à unidade 
competente no prazo máximo de cinco dias contados da 
data do início do afastamento do servidor, salvo por 
motivos justificados.

Dúvidas e esclarecimentos sobre Perícia em Saúde

O campus possui
serviço de saúde?

Sim Não

Procure o Serviço
de Saúde

Procure a CoGP
do campus

Realize o agendamento
da perícia

H á  n e c e s s i d a d e  d e  
preencher algum formulário ou 

abrir processo para a solicitação 
de perícia?

Nos casos de perícias realizadas nas 
Unidades SIASS, não há necessidade de 

formulário ou requerimento. A solicitação é 
feita mediante o agendamento da perícia, 

diretamente no sistema informatizado.

Quem faz parte da equipe de perícia?
Todos os profissionais da área de saúde e 

segurança no trabalho poderão contribuir para a 
avaliação pericial com pareceres técnicos específicos 
de sua área de atuação, compondo uma equipe 
multiprofissional.

Como proceder em caso de afastamento? 
O servidor deve levar consigo o atestado médico 

ou os documentos referentes ao seu afastamento.
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Com o início do verão, que começou no dia 21 de dezembro, alguns cuidados precisam ser tomados 

para que a saúde não seja colocada em risco. Nesta estação há maior incidência de raios ultravioleta 

UVA e UVB que podem provocar câncer de pele. Para proteger a pele, é imprescindível o uso diário do 

protetor solar, com reaplicação a cada 2 horas, independente do tipo de pele. Alguns cuidados devem 

ser tomados na hora de passar o filtro: ele deve ser aplicado 30 minutos antes da exposição solar e 

nenhuma área pode ficar desprotegida, como por exemplo as orelhas, as mãos, a nuca e os pés, que são 

frequentemente ignorados pelas pessoas. Além disso, é recomendado evitar a exposição ao sol nos 

horários entre 10 e 16 horas (no horário de verão), pois este é o período de maior incidência de raios 

ultravioleta. Especialistas aconselham ainda o uso de alguns acessórios como chapéu e óculos escuros 

que previnem contra cataratas e lesões na córnea, além do uso de roupas leves e claras, que facilitam a 

transpiração.

Outros hábitos necessários:

Reaplicar o protetor solar ao sair 
da água;

Ingestão de bastante água, sucos 
da fruta e água de coco;

Uso de um bom hidratante;

Consumo de carnes gralhadas, 
alimentos crus e cozidos, frutas e 
legumes com a alto teor de água e 
baixo teor de carboidratos e muitas 
fibras, 

Evitar o consumo de cafeína, álcool 
e muito açúcar, pois estes fazem com o 
que a pessoa perca mais líquido 
corporal. 

ATENÇÃO: A sede é um sinal de falta de 
água no corpo, ou seja, a sede manifesta 
que o corpo já está com uma leve 

desidratação, por isso, é recomendado 
beber água aos poucos, ao longo do dia e 

não somente quando a sede surge. Caso a 
urina esteja escura e com forte odor, isto 

indica que a pessoa está ingerindo pouca água, 
o ideal é que a urina esteja bem clara, quase 

transparente.

VERÃO: grande vilão?!
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