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Apresentação

Esta cartilha foi elaborada para apresen-
tar o projeto da Unidade SIASS-IFPE e orientar 
os servidores quanto aos seus direitos e deveres 
com relação à saúde, possibilitando uma consul-
ta rápida e capaz de esclarecer as dúvidas, sobre 
os documentos necessários e procedimentos 
que podem ser realizados.
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1. O que é e como funciona o SIASS?

O Subsistema Integrado de Atenção à Saú-
de do Servidor (SIASS) é uma política transversal 
para os diferentes órgãos da administração pú-
blica federal. Seu objetivo é a implantação des-
centralizada e a construção coletiva das ações de 
saúde, aplicadas de forma igualitária a todos os 
servidores públicos federais.

2. Qual é a base legal para a sua implan-
tação?

Suas ações são fundamentadas pelo De-
creto nº. 7003 de 09/11/09 que regulamenta a 
licença para tratamento de saúde, de que tratam 
os artigos 202 a 205 da Lei no 8.112, de 11 de de-
zembro de 1990, e dá outras providências.

3. Quais órgãos podem ser atendidos 
pelo SIASS?

Todos os órgãos da rede federal que ne-
cessitem do nosso atendimento na área pericial.

4. Estrutura da UNIDADE SIASS-IFPE:

No caso específico do IFPE a Unidade SIASS 
está vinculada à Diretoria de Gestão de Pessoas e 
sua estrutura está em fase de implantação.
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5. Quais são as principais ações deste Sis-
tema?

Realização de perícia oficial (médica e 
odontológica), execução de exames periódicos, 
ações de promoção à saúde e acompanhamento 
com equipe multidisciplinar.

6. Servidores contratados e estagiários 
farão parte do público a ser assistido?

Essas ações são destinadas aos servidores 
públicos federais do quadro efetivo. Em caso de 
afastamento ou concessão de licença aos demais 
servidores, esta será feita pelo INSS.

7. Se o servidor não estiver no local onde 
funciona o SIASS-IFPE devido à interna-
ção ou tratamento em outra cidade, fica-
rá sem atendimento?

Nos casos em que o servidor não puder 
comparecer à Unidade SIASS-IFPE a unidade mais 
próxima será acionada e fará o atendimento pe-
ricial, porém os atestados deverão ser entregues 
no SIASS-IFPE, para que as providências sejam 
tomadas.

8. Como é feito o atendimento a servido-
res acamados?

Se o estado de saúde do servidor não 
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permitir que ele se desloque até a Unidade 
SIASS-IFPE, a perícia oficial será realizada em seu 
domicílio ou instituição hospitalar.

9. Como o servidor deve proceder quan-
do precisar se afastar do trabalho por 
atestado?

Os atestados médicos ou odontológicos 
deverão ser entregues diretamente na CGPE de 
cada Campus em até cinco dias a contar da data 
do atestado. A CGPE alimenta o sistema Siape 
Saúde com as informações existentes no ates-
tado e encaminha o original do mesmo para o 
Centro de Saúde da Unidade SIASS-IFPE, que irá 
realizar o agendamento da perícia e comunicará 
a CGPE do Campus, que por sua vez avisará ao 
servidor o dia e horário da perícia. Nos atestados 
médico ou odontológico deverão constar, impre-
terivelmente, as seguintes informações:

a) Identificação do servidor;
b) Identificação do profissional emitente (médico 
ou dentista);
c) Registro do profissional no conselho de classe;
d) Código da Classificação Internacional de Doen-
ças - CID ou diagnóstico;
e) O tempo provável de afastamento.

10. O que acontece caso não entregue o 
atestado no prazo determinado?
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Caso o atestado não seja entregue no 
SIASS-IFPE em até 5 (cinco) dias, contados a partir 
da data de emissão do atestado, o servidor será 
convocado a passar por perícia oficial para ser 
avaliado.

11. O que acontece caso o servidor não 
compareça para à perícia?

Em caso de não comparecimento a 2 (duas) 
perícias consecutivas sem justificativa prévia, o 
caso será encaminhado à Diretoria de Gestão de 
Pessoas da Reitoria (DGPE) ou à Coordenação de 
Gestão de Pessoas do Campus (CGPE), para que 
sejam tomadas as providências legais cabíveis.

12. O servidor é obrigado a autorizar a es-
pecificação do CID no atestado?

Ao servidor é assegurado o direito de não 
autorizar a especificação do diagnóstico em seu 
atestado. Neste caso, deverá submeter-se à perí-
cia oficial, qualquer que seja o número de dias de 
licença solicitado.

13. O servidor deve comparecer pessoal-
mente para entregar o atestado?

O atestado não necessita ser entregue pes-
soalmente. Porém, o prazo de entrega (que é de 
até cinco dias) tem que ser cumprido.
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14. Após a perícia, quem comunica o afas-
tamento do servidor à Diretoria ou Coor-
denação de Gestão de Pessoas?

O sistema de informática do SIASS envia 
automaticamente um e-mail à Diretoria ou Coor-
denação de Gestão de Pessoas comunicando o 
afastamento do servidor.

15. Em que casos o servidor será convo-
cado a passar por perícia oficial?

a) Por atraso na entrega do atestado, entrega 
posterior a cinco dias;
b) se a soma dos seus atestados (com o mesmo 
CID) nos últimos 12 meses for superior a 14 dias, 
consecutivos ou não;
c) se o atestado para tratamento da própria saú-
de for superior a 5 dias consecutivos;
d) se o atestado para acompanhar familiar, for 
superior a 3 dias consecutivos;
e) por recomendação da chefia imediata;
f) por iniciativa do servidor.

16. Em quais casos o servidor pode ser 
submetido à perícia odontológica?

Se o atestado que gerou a licença foi emi-
tido por um odontólogo ou se a lesão que gera a 
incapacidade laborativa estiver situada em uma 
das regiões abaixo:
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a) regiões dentárias e peridentárias;
b) regiões das mucosas de revestimento da boca;
c) regiões de bases ósseas;
d) regiões das articulações temporomandibula-
res;
e) regiões das glândulas salivares.

17. A licença para acompanhamento de 
pessoa da família ou dependente poderá 
ser concedida em que situações?

De acordo com o Art. 83, da Lei nº. 
8.112/1990, Decreto nº. 7.003 de 09/11/2009 e 
ON SRH/MP nº. 03, de 23/02/2010, considera-se 
pessoa da família:

a) Cônjuge ou companheiro;
b) padrasto ou madrasta;
c) pais;
d) filhos;
e) enteados;
f) dependente que viva às expensas do servidor.

Essas pessoas deverão constar no assenta-
mento funcional do servidor no SIAPE. A licença 
será concedida, se a assistência pessoal do servi-
dor for indispensável e não puder ser prestada, 
simultaneamente, com o exercício do cargo ou 
mediante compensação de horário. A avaliação 
psicossocial, deverá ser realizada para subsidiar 
essa decisão.
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18. A licença para acompanhamento de 
pessoa da família é remunerada?

Nos sessenta (60) primeiros dias, consecu-
tivos ou não, a remuneração do servidor é manti-
da. Essa licença poderá ser prorrogada por mais 
90 dias, porém, nesse período, o servidor não 
será remunerado.

19. Os peritos poderão prescrever medi-
camentos ou indicar tratamentos no mo-
mento da perícia?

Não. É preciso distinguir a atuação do pro-
fissional que examina a pessoa com o objetivo de 
tratá-la, daquele que a examina na qualidade de 
perito. Na relação pericial, não existe a figura de 
paciente, o periciado não está sob os cuidados 
do perito. O periciado não deve esperar do perito 
oficial em saúde um envolvimento de cuidador, 
o que não significa perda de cortesia, atenção e 
educação.

20. Como é feita a contagem dos perío-
dos de afastamentos?

O somatório do tempo de afastamento 
sempre abrangerá os 12 meses que antecedem 
a data de concessão da licença atual. Isso vale 
para todas as licenças, incluindo a para acompa-
nhamento de pessoa da família. São somadas so-
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mente as licenças pelo mesmo motivo.

Exemplo: Se o servidor entregar um ates-
tado no mês de janeiro, serão somados os seus 
atestados a partir de janeiro do ano anterior.

21. O que é perícia singular?

É a perícia oficial realizada por somente um 
perito.

22. O que é uma junta oficial?

É um tipo de perícia oficial, na qual o ser-
vidor será avaliado, simultaneamente, por três 
peritos.

23. A licença à gestante será concedi-
da mediante perícia? Qual o período de 
afastamento?

O art. 207, §§ 2º, 3º e 4º, Lei nº. 8.112/1990, 
prevê 120 dias de afastamento, a partir do primeiro 
dia do nono mês de gestação (correspondente a 36 
semanas), salvo antecipação por prescrição médica. 
A necessidade de avaliação pericial depende da si-
tuação.

a) Poderá ser concedida administrativamente, 
quando tiver seu início na data do parto, comprova-
da pelo registro de nascimento ou atestado médico 
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que deverá ser entregue na Diretoria ou Coordena-
ção de Gestão de Pessoas ou no SIASS IFPE, sem que 
seja necessária a realização de perícia;

b) no caso de nascimento prematuro, a licen-
ça, se ainda não concedida, terá início na data do 
evento, sem avaliação da perícia;

c) em caso de natimorto (expulsão do feto a 
partir do quinto mês), a servidora será avaliada pela 
perícia após 30 dias e, se julgada apta, retornará ao 
trabalho;

d) no caso de aborto (expulsão do concepto, 
vivo ou morto, com menos de 500 gramas, ou antes 
do quinto mês), a servidora fará jus a 30 dias de re-
pouso remunerado improrrogáveis. (art. 207, §4º, da 
Lei nº. 8.112/1990).

24. A licença à gestante pode ser prorro-
gada?

Sim. A prorrogação da licença à gestante, 
por mais 60 dias, será concedida administrativa-
mente, desde que requerida pela servidora até o 
final de 30 dias a contar do dia do parto, encami-
nhando-se à Diretoria ou Coordenação de Ges-
tão de Pessoas ou no SIASS IFPE (parágrafo 1, do 
artigo 2, do Decreto nº. 6.690/2008).

25. Que direito o servidor possui em caso 
de acidente de trabalho? O SIASS promo-
ve o   quê, nesse sentido?
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Primeiro, o servidor precisa notificar o aci-
dente como de trabalho, através da Comunicação 
de Acidente de Trabalho (CAT) para que fique res-
guardado seu direito quanto à sua reabilitação. 
No próprio Manual do SIASS já consta a responsa-
bilidade da instituição em oferecer a reabilitação e 
avaliar se o servidor tem condições de trabalhar e 
quais são suas limitações após o acidente ou do-
ença e em qual atividade ela pode ser funcional. 
Em algumas situações, servidores são aposenta-
dos equivocadamente, quando poderiam retornar 
à atividades laborais mais adequadas à sua limita-
ção após o acidente ou doença, provocando uma 
satisfação pessoal e profissional do servidor.

26. Estratégias de ação do SIASS:

I - ASSISTÊNCIA À SAÚDE:

• Prevenção;
•  Detecção precoce;
• Tratamento de doenças;
• Reabilitação

II - PERÍCIA OFICIAL:

•  Ação médica ou odontológica visando avaliar o 
estado de saúde do servidor para o exercício de 
suas atividades laborais;
•  Perícia em ambientes e acidentes de trabalho.
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III - PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E ACOMPA-
NHAMENTO DA SAÚDE

•  Ações com o objetivo de intervir no processo de 
adoecimento do servidor, tanto no aspecto indi-
vidual quanto nas relações coletivas nos ambien-
tes de trabalho e doméstico.

27. Serviços que serão prestados:

• Perícia singular;
• Junta médica;
• Junta odontológica;
• Intervenção e acompanhamento biopsicossocial;
• Programas e campanhas de prevenção e promo-
ção;
• Serviço Especializado em Segurança do Traba-
lho (SEST);

Colocamo-nos à disposição para o esclare-
cimento de possíveis dúvidas pelo e-mail:

siassifpe@reitoria.ifpe.edu.br
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