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PERÍCIA x ASSISTÊNCIA À SAÚDE

• Assistência: tratamento da enfermidade. 

• Perícia: verificação do estado de saúde, com fins de decisão de 
direitos ou aplicação de leis.



FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

• Lei  nº  8.112,  de  11  de  dezembro  de  1990. 

• Decreto  nº  7.003,  de  9  de  novembro de 2009.

• Lei nº 7.713, de 1988, alterada pela Lei nº 11.052, de  2004.



TIPOS DE LICENÇA

• Licença para tratamento da própria  saúde

• Licença por motivo de doença em pessoa da  família

• Licença à  gestante

• Licença por motivo de acidente em  serviço



LICENÇA PARA TRATAMENTO 
DA PRÓPRIA  SAÚDE



LICENÇA DISPENSADA DE PERÍCIA

• É uma faculdade.

• Prazo: até 5 dias corridos da data de emissão do atestado.

• Podem ser dispensados:

 Atestados com licença inferior a 5 dias

 Número total de dias de licença seja inferior a 15 dias no período de 12 meses



O ATESTADO

• Trâmite em envelope lacrado, identificado e marcado como 

confidencial, constando:

 Último dia trabalhado

 Telefone para contato com o servidor e sua chefia imediata.



O ATESTADO

• DADOS :

 Identificação do servidor

 Identificação do profissional emitente e seu registro no conselho de 
classe

 Nome da doença ou agravo, codificado (CID) ou não

 Tempo provável de afastamento.



SÃO ENCAMINHADOS PARA A PERÍCIA

• Atestados entregues fora do prazo de 5 dias corridos da data de 

emissão.

• Atestados assinados por médicos com RMS (Registro do 

Ministério da Saúde).

• O servidor que optar por não especificar o diagnóstico de sua 

doença (CID) no atestado.



AVALIAÇÃO POR PERÍCIA SINGULAR

• É obrigatória quando determinada por autoridade competente.

 Pena: suspensão de 15 dias

• Até 120 dias, ininterruptos ou não, no período de 12 meses.

• APÓS 120 dias, ininterruptos ou não, no período de 12 meses:

 Avaliação por junta médica.



REAVALIAÇÃO DE SERVIDOR

• É obrigatória quando exigida na conclusão pericial.

• Servidor não pode retornar ao trabalho sem se apresentar à 

perícia.

 Responsabilidade: servidor, chefia imediata e gestão de pessoas



ACÚMULO DE DIAS DE LICENÇA PARA 
TRATAMENTO DA PRÓPRIA SAÚDE

• ATÉ o limite de 24 meses, cumulativo de toda a carreira (CIDs

diferentes):

• Conta como efetivo exercício.

• APÓS o limite de 24 meses, cumulativo de toda a carreira (CIDs

diferentes):

• Conta apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade.



LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA 
EM PESSOA DA FAMÍLIA



LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

• Prazo: até 5 dias corridos da data de emissão do atestado 

• Condição: quando a assistência for indispensável e não puder ser 
prestada, simultaneamente, com o exercício do cargo ou 
mediante compensação de horário.

• A avaliação multiprofissional.



LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

• Concedida a cada período de 12 meses:

• Por até 60 dias, consecutivos ou não: mantida a remuneração do 

servidor;

• Após 60 dias, consecutivos ou não: sem remuneração

• Não pode ultrapassar o total de 150 dias, incluídas as respectivas 

prorrogações.



LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA
DISPENSADA DE PERÍCIA

• É uma faculdade.

• Prazo: até 5 dias corridos da data de emissão do atestado.

• Podem ser dispensados:

 Atestados com licença inferior a 3 dias

 Número total de dias de licença seja inferior a 15 dias no período de 12 meses



LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA
ATESTADO

• Trâmite em envelope lacrado, identificado e marcado como 

confidencial, constando:

 Último dia trabalhado

 Telefone para contato com o servidor e sua chefia imediata.



LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA
ATESTADO

• DADOS:

 Identificação do servidor e da pessoa da família

 Identificação do profissional emitente e seu registro no conselho de classe

 Justificativa quanto à necessidade de acompanhamento

 Nome da doença ou agravo, codificado ou não, da pessoa da família

 Tempo provável de afastamento



CONTAGEM DE ACÚMULO DE DIAS DE LICENÇA

• Serão sempre considerados os somatórios dos períodos 

concedidos dentro da mesma espécie de licença:

• Licença para tratamento de saúde

• Licença por motivo de doença em pessoa da família.



LICENÇA À GESTANTE



LICENÇA À GESTANTE

• A partir da 38ª semana de gestação

• Sem avaliação pericial: início na data do parto

• Natimorto: licença de 30 dias com reavaliação. 

• Aborto: 30 dias de repouso remunerado improrrogáveis.

 Se não estiver apta: nova avaliação e licença para tratamento da saúde



LICENÇA À GESTANTE

Parto  x  Aborto
• Parto: expulsão, a partir do quinto mês de gestação, de feto 

vivo ou morto

• Aborto: expulsão do feto, vivo ou morto, com menos de 500g 

ou antes da 20ª semana de gestação.



LICENÇA À GESTANTE

• Período: 120 dias

• Prorrogação de 60 dias:

 Solicitada pela servidora até 30 dias após a data do parto. 



LICENÇA À GESTANTE

• Intercorrências geradoras de incapacidade durante a gravidez 

ou após a licença à gestante:

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE



COMO SOLICITAR?

• Enviar envelope lacrado contendo:

 Atestado médico original

 Guia de exame de saúde preenchido e assinado

• PROCEDIMENTO

1. A Secretaria do Curso ou o servidor entrega a documentação.

2. A perícia é agendada e o servidor é convocado para se apresentar.

3. É enviado o laudo pericial / registro de atestado para o servidor 
com cópia para a chefia imediata.



http://www.progep.ufc.br/

Documentos e Formulários

Formulários

Licença para Tratamento de Saúde



http://www.progep.ufc.br/

Documentos e Formulários

Formulários

Licença à Gestante



FÉRIAS EM TRATAMENTO MÉDICO



CONSULTA COM PROFISSIONAL DE SAÚDE

• Tratamento

• Procedimentos

• Exames

NÃO GERA LICENÇA

Declaração de comparecimento emitida pelo profissional 
assistente: justificativa de afastamento.

É critério da chefia imediata a compensação do horário.



ESTUDANTES



PERÍCIA EM ESTUDANTE DA GRADUAÇÃO

• Atestados com licenças a partir de 5 dias

• Prazo para apresentação do atestado: 15 dias 

• Documentos necessários:

 Comprovante de matrícula

 Atestado médico ORIGINAL

 Duas vias do formulário ‘SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO/ REGIME 
ESPECIAL DE MATRÍCULA’, preenchidos somente os itens 1 e 2 
(Identificação e Requerimento)



2 vias



PERÍCIA EM ESTUDANTE DA GRADUAÇÃO

• PROCEDIMENTO

1. A Secretaria do Curso ou o estudante entrega a documentação.

2. A perícia é agendada e o estudante é convocado para se apresentar.

3. É devolvida 1 via do formulário para a Coordenação do Curso



PERÍCIA EM ESTUDANTE DA GRADUAÇÃO
• FORA DO PRAZO

• A Secretaria do Curso ABRE PROCESSO contendo :

 Carta do aluno justificando o atraso e informando os contatos.

 Memorando da Coordenação encaminhando a carta e informando se o atraso 
trará prejuízos e se concorda que o aluno seja periciado fora do prazo.

 Comprovante de matrícula

 Atestado médico CÓPIA

 Duas vias do formulário ‘SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO/ REGIME ESPECIAL 
DE MATRÍCULA’, preenchidos somente os itens 1 e 2 (Identificação e 
Requerimento)



PERÍCIA EM ESTUDANTE DA GRADUAÇÃO

• FORA DO PRAZO

• PROCEDIMENTO

1. O perito analisa o pedido e defere ou indefere a solicitação.

2. Se a solicitação for deferida a perícia é agendada.

3. O estudante é convocado para se apresentar à perícia.

4. No dia da perícia, o aluno deve levar o atestado médico ORIGINAL.

5. Inclui a segunda via do formulário no processo e encaminha para a Coordenação 
do Curso.



PERÍCIA EM ESTUDANTE DA PÓS-GRADUAÇÃO

• Atestados com licenças a partir de 5 dias

• Não tem prazo para apresentação do atestado

• Documentos necessários:

 Memorando de encaminhamento do Programa de Pós-Graduação

 Atestado médico ORIGINAL

 Duas vias do formulário ‘SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO/ REGIME 
ESPECIAL DE MATRÍCULA’, preenchidos somente os itens 1 e 2 
(Identificação e Requerimento)



PERÍCIA EM ESTUDANTE DA PÓS-GRADUAÇÃO

• PROCEDIMENTO

1. A Secretaria do Curso ou o estudante entrega a documentação.

2. A perícia é agendada e o estudante é convocado para se apresentar.

3. É devolvida 1 via do formulário para a Coordenação do Curso



FONTE:

Manual de perícia oficial em saúde do servidor público federal. 3.ed. / 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Secretaria de Gestão 
de Pessoas e Relações de Trabalho no Serviço Público. Brasília: MP, 2017.

Disponível em: https://www2.siapenet.gov.br/saude/


