
Treinamento Presencial dos 
Peritos Médicos da Previdência Social

INSS

Outros Procedimentos de Perícia Médica



Prorrogação do Salário Maternidade

• O salário-maternidade é devido à segurada da  
previdência social, durante 120 dias, podendo ser 
prorrogado, em casos excepcionais,  de mais duas 
semanas, mediante atestado médico específico, tanto 
os períodos de repouso anterior, como o posterior ao 
parto.

• São casos excepcionais aqueles onde exista algum 
risco para a vida do recém-nascido, sendo os casos 
de prematuros; com baixo peso ao nascer e 
portadores de graves distúrbios da nutrição, ou ainda, 
nos casos de internações hospitalares. 



Salário Maternidade

• O salário-maternidade não pode ser acumulado 
com benefício por incapacidade.

• Quando ocorrer incapacidade em concomitância 
com o período de pagamento do salário- 
maternidade, o benefício por incapacidade, 
conforme o caso, deverá ser suspenso enquanto 
perdurar o pagamento, ou terá sua data de início 
adiada para o primeiro dia seguinte ao término do 
período de cento e vinte dias.



Salário Maternidade

• A segurada em gozo de auxílio-doença, inclusive o 
decorrente de acidente do trabalho, terá o benefício 
cessado administrativamente se vier a fazer jus ao 
salário-maternidade.

• Se logo após a cessação do salário-maternidade, e 
mediante avaliação da Perícia Médica do INSS, a 
pedido da segurada, for constatado que esta 
permanece incapacitada para o trabalho pela 
mesma doença que originou o auxílio-doença 
cessado, este será restabelecido, fixando-se novo 
limite.



Salário Maternidade

• Se na avaliação da Perícia Médica do INSS ficar 
constatada a incapacidade da segurada para o 
trabalho em razão de moléstia diversa do 
benefício de auxílio-doença cessado, deverá ser 
concedido novo benefício. 



Pensão Por Morte - Maior inválido

• A pensão por morte somente será devida ao 
dependente inválido se for comprovada pela 
perícia médica a existência de invalidez na data do 
óbito do segurado.



Isenção de Imposto de Renda Pessoa 
Física

• Fundamentação Legal: Lei 7.713/88 e alterações 
posteriores.

• Define as situações de isenção do imposto de 
renda percebidos por pessoas físicas.

• Determina que a doença seja comprovada 
mediante laudo pericial emitido por serviço 
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, que deverá fixar o 
prazo de validade do laudo pericial, no caso de 
moléstias passíveis de controle

• A isenção será devida mesmo que a doença tenha 
sido contraída após a aposentadoria ou reforma.



• acidente em serviço
• moléstia profissional
• tuberculose ativa
• alienação mental
• esclerose múltipla
• neoplasia maligna
• Cegueira
• Hanseníase
• paralisia irreversível e 

incapacitante
• cardiopatia grave 

Proventos de aposentadoria ou reforma 
motivada por:

• doença de Parkinson
• espondiloartrose 

anquilosante
• nefropatia grave
• hepatopatia grave 
• estados avançados da 

doença de Paget (osteíte 
deformante) 

• contaminação por radiação, 
síndrome da 
imunodeficiência adquirida

• fibrose cística 
(mucoviscidose)



Índice de Reajuste do Salário 
Mínimo

• O que é?
Face a ações judiciais que pleiteavam diferenças 

de até 39,67% relativas ao Índice de Reajuste do 
Salário Mínimo (IRSM), O Congresso Nacional 
aprovou a Lei 10999, de 15.12.2004, a partir de 
proposta encaminhada pelo Governo Federal. De 
acordo com a lei, têm direito ao reajuste dos 
benefícios os segurados do INSS que se 
aposentaram entre março de 1994 e fevereiro de 
1997. Estes aposentados puderam fazer acordo com 
o Instituto, ter o valor da aposentadoria revista e 
receber a diferença entre o novo e o velho benefício 
desde a data de sua aposentadoria.



Índice de Reajuste do Salário 
Mínimo

• Determina que o pagamento dos atrasados seja 
feito em parcela única nas seguintes condições, 
desde que comprovado pela perícia médica:

I - o titular ou qualquer de seus dependentes ser 
acometido de neoplasia maligna

II - o titular ou qualquer de seus dependentes for 
portador do vírus HIV;

III - o titular ou qualquer de seus dependentes for 
acometido de doença terminal



Perícia Médica em Aeronautas

• Fundamentação Legal: Decreto-Lei nº 158/67, 
Orientação Interna 99/2004;

●

 

A comprovação da incapacidade para o trabalho, para 
fins de auxílio-doença nos casos de segurados 
aeronautas, é de competência da Diretoria de Saúde da 
Aeronáutica, após o exame do segurado por Junta 
Mista Especial de Saúde da Aeronáutica (JMES), da 
qual farão parte dois médicos da Aeronáutica e um  
servidor da área médico-pericial do INSS 



Perícia Médica em Aeronautas

●

 

A decisão da JMES não poderá ser alterada pelas 
áreas médico-pericial e administrativa do INSS.

●

 

Quando a Junta Mista considerar o aeronauta 
definitivamente incapaz para o vôo, ele passará a fazer 
os exames subseqüentes nas APS.

●

 

A indicação de servidor da área médico-pericial e de 
seu  suplente, é de responsabilidade da Chefia do 
Serviço/Seção de GBENIN, referendado pela Gerência 
Executiva e designado, mediante expedição de Portaria, 
pela Coordenação-Geral de Benefícios por 
Incapacidade.



• O Segurado inconformado com um ato denegatório do 
INSS entra como Reclamante/Autor em Juízo contra a 
Instituição. 

• O INSS como Reclamado ou Réu, por meio da 
Procuradoria Federal, fará sua defesa apresentando os 
argumentos necessários ao caso;

• Sempre que se tratar de matéria médica, o Perito 
Médico atuará como Assistente Técnico com a 
finalidade de emissão de parecer especializado 
subsidiando a defesa da Procuradoria.

Atuação Médico-Pericial Perante a Justiça



Atuação Médico-Pericial Perante a Justiça

O Serviço/Seção de Gerenciamento de Benefícios por 
Incapacidade das Gerências Executivas e mesmo as 
Agências da Previdência Social devem manter com a 
Procuradoria o maior intercâmbio possível para 
dirimir dúvidas, uniformizar procedimentos, prestar e 
obter esclarecimentos com objetivo de  qualificar a 
atuação médico-pericial perante a Justiça.



Conselho Nacional de Trânsito - 
CONTRAN

●

 

O Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) 
por meio dos Departamentos Estaduais de Trânsito 
(DETRAN) ou das Circunscrições Regionais de 
Trânsito (CIRETRAN), mantém intercâmbio com o 
INSS.

●

 

O Perito Médico deverá ter conhecimento das 
Categorias de Habilitação de Condutores de Veículos 
e exigências de acordo com o grau de dificuldade de 
condução que, quando não atendidas,  levam o  
motorista a solicitar auxílio-doença.



Acuidade Visual e Profissão de Motorista

• Categoria A=> Motociclista

• Categoria B => Amadores

• Categoria C =>Caminhão até 3,5 toneladas

• Categoria D => Ônibus acima de 8 lugares

• Categoria E => Cargas perigosas e combinação de 
veículos independente da  capacidade de tração e 
peso bruto 



●

 

Exame clínico geral
●

 

Avaliação da acuidade visual e auditiva 
●

 

Avaliação da força: 
- Categorias A e B, força manual igual a 20 Kg e 

dorsal 40 Kg
- Categorias C, D e E, força manual 30 Kg e dorsal 60 

Kg
●

 

Motricidade e mobilidade e outros exames 
complementares ou especializados quando necessários e a 
critério médico.

Exigências Médicas para Habilitação de 
Condutor de Veículos



Avaliação Médico Pericial

• A incapacidade para dirigir veículo automotor, 
declarada no laudo médico expedido pelos órgãos 
previdenciários para o condutor contribuinte, com 
vínculo empregatício ou não, será comunicada ao 
Departamento de Trânsito mediante ofício com 
comprovação de recebimento-AR ( Perito Médico 
encaminha ao Setor Administrativo, que deverá 
providenciar o trâmite).



Conselho Nacional de Trânsito - 
CONTRAN

• A solicitação de renovação de CNH pelo 
examinando demonstra a intenção clara de exercer a 
prerrogativa para a qual se inscreve: ninguém 
procura, paga taxas, se submete a questionários e 
exames sem que esteja querendo que seja 
contemplado o seu pedido;

• O questionário aplicado pelo DETRAN, que 
permanece guardado nos centros de formação de 
condutores, deve ser preenchido e assinado pelo 
requerente. Neste documento o mesmo declara se 
é portador de doenças ou limitações físicas. Tem 
força legal, podendo ser configurado crime de 
falsidade ideológica a omissão de dados.



Memorando-Circular Nº 56 
DIRBEN/CGBENIN-14/09/2005

Assunto: Encaminhamento de comunicação ao 
Departamento de Trânsito-DETRAN 

1. Considerando as divergências de conduta relativas 
ao encaminhamento de informações ao DETRAN e, 
até que sejam normatizados os procedimentos pelo 
Departamento Nacional de Trânsito-DENATRAN, 
recomendamos encaminhar as informações por 
meio de ofício àquele Órgão, conforme o modelo 
constante do Anexo I. 

http://10.69.3.53/dirben/normas_2005/mcgbenin56Detran Anexo I.doc


Memorando INSS

2.O ofício deverá ser encaminhado com Aviso de 
Recebimento-AR ou outro meio que assegure a 
confirmação de recebimento por àquele Órgão.

3.Para os casos de portadores de doenças ou lesão, 
com bom prognóstico e curto prazo de recuperação, 
não caberá a comunicação ao DETRAN. 

4.Os encaminhamentos serão, apenas, referentes aos 
segurados portadores de Carteira Nacional de 
Habilitação



Anexo I

INFORMAÇÃO SOBRE SEGURADO CONDUTOR DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES

Ofício nº:
Local/Data:
De: Perícia Médica do INSS
Para: Serviço Médico do Departamento de Trânsito-DETRAN
1. Para adoção das providências no âmbito de sua competência legal, informamos 

que o(a) Sr.(Sra.) ............................................................................, RG nº 
...................................., após avaliação médico-pericial, foi considerado portador 
de doença/lesão capaz de interferir na condução de veículos automotores.

2. O(A) segurado(a) está em gozo do benefício nº ........................................., com 
início da incapacidade laborativa em .............................. e data provável da 
cessação em......................................

Tipo de Benefício: (     ) Auxílio-doença
(     ) Aposentadoria por Invalidez
3. Diagnóstico CID-10:

Assinatura do Médico Perito do INSS
Matrícula nº

CRM nº (carimbo)



Síndrome Pós-Poliomielite

A Síndrome Pós-Póliomielite (SPP) é uma desordem 
do Sistema Nervoso que se manifesta em indivíduos 
que tiveram poliomielite, após, em média, 15 anos 
ou mais, com um novo quadro sintomatológico: 
fraqueza muscular e progressiva, fadiga, dores 
musculares e nas articulações, resultando em uma 
diminuição da capacidade funcional e/ou no 
surgimento de novas incapacidades. Alguns pacientes 
desenvolvem, ainda, dificuldade de deglutição e 
respiração.



Síndrome Pós-Poliomielite

• Nos casos em que o Perito Médico concluir pela 
existência de incapacidade laborativa para o 
trabalho, causada pela Síndrome Pós-Poliomielite- 
SPP, esta deve ser considerada como entidade 
mórbida diversa de seqüelas pós-poliomielite, 
tendo em vista as características clínicas, 
principalmente o seu tempo de surgimento 
tardio, sobrepondo-se às seqüelas consolidadas.



Síndrome Pós-Poliomielite

• A solicitação de informações ao médico 
assistente e/ou parecer de especialista 
(neurologista, fisiatra), são instrumentos auxiliares 
para subsidiar a decisão médico-pericial, inclusive 
na indicação de reabilitação profissional.

• Até que a Organização Mundial da Saúde inclua a 
SPP na Classificação Internacional de Doenças- 
CID, deve ser utilizado o código CID-10 - G 96.8.
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