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Os Exames Médicos Periódicos, dispostos no art. 206-A da Lei 

8.112/1990, fazem parte da Política de Atenção à Saúde e Segurança do 

Trabalho do Servidor Público Federal e integram um conjunto de avaliações 

necessárias ao acompanhamento da saúde dos servidores.  

Estes exames objetivam a preservação da saúde, a partir da avaliação 

médica e a detecção precoce dos agravos, relacionados ou não ao trabalho, 

por meio de exames clínicos, avaliações laboratoriais e de imagens, baseados 

nos fatores de riscos aos quais os servidores poderão estar expostos no 

exercício das diversas atividades no serviço público federal. 

 

Quais servidores poderão se submeter aos exames periódicos? 

De acordo com a Portaria SRH nº04/2009: 
 

I - todos os servidores ativos regidos pela Lei nº 8.112, de 12 de dezembro de 

1990; 

II - os servidores nomeados exclusivamente para o exercício de cargo em 

comissão; 

III - os empregados públicos anistiados que retornaram à Administração 

Pública Federal, lotados em órgãos ou entidades da Administração direta, suas 

autarquias e fundações. 

 

O servidor é obrigado a participar dos exames? 

Não. É assegurado ao servidor o direito de não participar dos exames 

periódicos, porém este deverá registrar a sua recusa assinando o Termo 

de Responsabilidade gerado pelo SIGEPE. 

 

O servidor pode realizar os exames utilizando o seu plano de saúde? 

Sim, mas nesse caso a instituição não arcará com os custos provenientes da 

execução dos exames. Sendo assim, o servidor poderá realizar os exames 

com o seu profissional de confiança, porém os custos correrão por conta do 

servidor. 

 

Qual a periodicidade dos exames periódicos? 

I - bienal, para os servidores com idade entre dezoito e quarenta e cinco anos; 



II - anual, para os servidores com idade acima de quarenta e cinco anos; 

 

Quais exames deverão ser realizados? 

Comuns a todas as idades: 

HOMENS/MULHERES SOMENTE MULHERES 

. Avaliação clínica 

. Hemograma completo 

. Glicemia de jejum 

. Urina Rotina (EAS) 

. Creatinina 

. Colesterol Total e frações 

. Triglicerideos 

. TGO e TGP 

. TSH 

. Ácido úrico 

 

. Citologia oncótica  

 

Acima de 45 anos: 

HOMENS/MULHERES 

. Procedimentos comuns a todas as idades  

. Exames oftalmológicos (acuidade visual) 

 

Acima de 50 anos: 

HOMENS MULHERES 

.Procedimentos comuns a todas as 

idades  

. PSA  

.Pesquisa de sangue oculto nas fezes 

.Procedimentos comuns a todas as 

idades  

. Mamografia  

. Pesquisa de sangue oculto nas fezes 

 

Quais passos o servidor deve seguir para a realização dos exames 

periódicos? 

 

1. Acessar a página do SIGEPE pelo endereço: 

https://servicosdoservidor.planejamento.gov.br/ 



2. Na tela inicial, clicar em “SAÚDE DO SERVIDOR”.  

 

 

3. Clicar em “Confirmação de Realização de Exame periódico”. 

 

 

 

 

3. Será exibida uma tela, o servidor deverá clicar em “Digitar seu CPF 

e sua senha.” (Caso o servidor não tenha a senha de acesso deverá 

efetivar seu cadastro na DIPES) 



 

 

 

4. Imprimir Termo de Consentimento e emitir guias. O sistema abrirá 

uma janela de comunicação para iniciar o download das guias a 

serem utilizadas na realização dos exames. Clicar em OK. 

 

 

 

5. Após a emissão das guias, clicar em AVANÇAR para 

preenchimento do formulário do exame médico periódico. Neste 



momento, o servidor abre as abas disponíveis para preenchimento 

de todo formulário, que está composto de 05 abas. Após o 

preenchimento do formulário, clica em Gravar.  

 

 

6. Todas as páginas do questionário devem ser preenchidas e 

gravadas. Após o término do preenchimento será exibida uma tela 

na qual será feita a confirmação dos dados preenchidos. 

 



7. Se os dados estiverem corretos o servidor deverá confirmar os 
dados. 

 
8. O sistema abrirá uma tela com a comunicação que a gravação foi 

realizada com sucesso. 
 

 
 
 

9. As guias geradas devem ser levadas pessoalmente ao Serviço 
Médico dos Campi para que possa ser feito o agendamento dos 
exames nos laboratórios e médicos credenciados.  

 



 
10. Após a realização de TODOS os exames, o Serviço Médico/Unidade 

SIASS-UFSJ entrará em contato com o servidor para agendamento 
da avaliação clínica com o médico do trabalho. 

 
 

Em caso de possíveis dúvidas colocamo-nos à disposição para 
esclarecimentos pelo telefone 3379-2393 ou pelo e-mail 
siass@ufsj.edu.br. 




