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licenças de saúde



Os procedimentos para afastamento por motivo
de doença têm passado por várias mudanças
que você, servidor, deve saber. Elaboramos esse
material na tentativa de esclarecer as dúvidas
mais frequentes:

Como o servidor deve proceder quando tiver em
mãos um atestado para afastamento do
trabalho?

O servidor deverá comunicar seu afastamento à
chefia imediata e apresentar os atestados
diretamente no Serviço de Saúde da UFSJ em até
cinco dias corridos, a contar da data do início do
afastamento. Caso o evento ocorra em outra cidade,
o atestado pode ser enviado via fax e o original
postado, via SEDEX, dentro do prazo estabelecido.

O que é obrigatório constar no atestado?

Nome do servidor e do profissional emitente (médico
ou dentista), registro do profissional no conselho de
classe, código de classificação internacional de
doenças (CID) e tempo provável de afastamento.

Em quais casos o servidor será convocado a
passar por perícia?

a) Se o atestado para tratamento da própria saúde
for superior a 5 dias consecutivos.
b) Se a soma dos atestados nos últimos 12 meses
for superior a 14 dias, consecutivos ou não.
c) Se o atestado para acompanhar familiar enfermo
for superior a 3 dias consecutivos.

O que é uma Perícia Oficial Singular?

É um ato administrativo que avalia a capacidade
laboral do servidor, realizado por apenas um médico.

Se o servidor não autorizar a especificação do
seu diagnóstico no atestado o que acontece?

Nessa hipótese, o servidor deverá submeter-se à
perícia oficial, qualquer que seja o número de dias
da licença.

Os médicos peritos poderão realizar consultas
assistenciais ou prescrever medicamentos?

Não. É necessário distinguir a atuação dos
profissionais: aquele que examina a pessoa com o
objetivo de tratá-la e aquele que a examina na
qualidade de perito. A isenção é uma obrigação
ética do perito, por isso é vedado qualquer tipo de
relação de proximidade entre o perito e o servidor.

Se o servidor estiver impossibilitado de
comparecer à perícia, devido a internação ou
tratamento em outra cidade, como será
realizado o atendimento?

Nesses casos, a perícia oficial será realizada em
seu domicílio, instituição hospitalar ou unidade do
Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do
Servidor - SIASS próximo à sua localização.

O que é uma Junta Médica Oficial?

É um tipo de perícia oficial na qual o servidor será
avaliado por três médicos peritos.

Em quais casos o servidor será submetido à
Junta Médica Oficial?

Em casos de licença que ultrapassem 120 dias
(consecutivos ou não) no período de 12 meses.


