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Em atendimento ao disposto no Decreto nº 6.856/2009, que 

regulamenta o artigo 206-A da Lei nº 8.112/90 e a Portaria Normativa 

MP nº 04, de 15 de setembro de 2009, o Ministério da Previdência Social 

realizará os exames médicos periódicos. 

O objetivo prioritário da realização desses exames é a promoção da 

saúde dos servidores em função dos riscos existentes no ambiente de 

trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais.

Assim, no intuito de sanar dúvidas que porventura venham a surgir no 

decorrer da realização desses exames, elaboramos as informações abaixo.

Quem tem direito a realizar os exames? 
Todos os servidores ativos (Lei nº 8.112/90); Servidores nomeados 

exclusivamente para exercício de cargos em comissão e Empregados 

Públicos. 

Qual a periodicidade de realização dos exames? 
Os exames médicos periódicos serão realizados de acordo com os 

intervalos de tempo descritos abaixo:

I - bienal, para os servidores com idade entre 18 (dezoito) e 45 (quarenta e 
cinco) anos;

II - anual, para os servidores com idade acima de 45 (quarenta e cinco) anos.
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Quais os exames que devo realizar? 
Todos servidores realizarão os seguintes exames: 

1 - Exames Laboratoriais:

-  Hemograma Completo;

-  Glicemia de Jejum; 

-  Colesterol; 

-  Triglicerídeos; 

-  Creatinina; 

-  TGO (AST) /TGP (ALT); 

-  EAS.  

2 - Exames Complementares (defi nidos por idade e sexo): 
-  Oftalmológico – idade igual ou superior a 45 (quarenta e cinco) anos; 

-   Sangue oculto nas fezes – idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos; 

- Mamografia – mulheres com idade igual ou superior a 50 

(cinquenta) anos;        

-  Preventivo de Câncer do Colo Uterino (Papanicolau), para todas 

as mulheres; e 

-  PSA (exame de sangue) homens com idade igual ou superior a 50 

(cinquenta) anos. 
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3 - Avaliação Clínica

Sou obrigado a realizar os Exames Periódicos? 
Não. Caso o servidor não queira se submeter aos exames médicos 

periódicos deverá acessar o endereço siapenet/servidor/saúde/exame 

periódico, localizado no sítio siapenet.gov.br e assinar o “Termo de 

Responsabilidade”, oficializando sua decisão. A negativa pode ser revista no 

prazo de até 30 (trinta) dias, bastando o servidor assinar o “Termo de Aceite”.

Qual o setor responsável pela execução dos Exames 
Periódicos? 

Divisão de Prevenção e Promoção da Saúde-DIPPS/Coordenação 

de Desenvolvimento de Pessoas-CODEP/Coordenação Geral de 

Recursos Humanos-CGERH.

O servidor terá alguma despesa?
Não. As despesas com esses exames serão custeadas pela União.

Em que horário realizarei os exames? 
Durante o horário normal de expediente. Poderá ser solicitado 

atestado de comparecimento.
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Posso apresentar meus exames particulares realizados 
recentemente? 

Caso os exames tenham sido realizados num prazo não superior a 

06 (seis) meses, seus resultados poderão ser aproveitados na avaliação 

clínica e ficará a critério médico aceitá-los. Está vedado o ressarcimento 

dos custos destes exames.

Posso utilizar meu Plano de Saúde para realizar os 
Exames Periódicos? 

Não. Os exames laboratoriais e os complementares bem como 

a avaliação clínica serão realizados por estabelecimentos de serviços 

indicados pela empresa contratada e custeados pela União/MPS 

Observação:
Não deverá ser apresentada a carteira do Plano de Saúde mesmo 

que o atendente do laboratório ou clínica venha a solicitar. 

Onde realizarei os exames laboratoriais e avaliação 
clínica?

 A relação dos estabelecimentos credenciados estará impressa 

na “Guia de Exames”. 
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Terei que agendar os exames laboratoriais e os 
complementares bem como a avaliação clínica? 

Para a realização dos exames laboratoriais não será necessário 

agendamento. Porém, para os exames complementares, será. 

Como tenho acesso e emito as guias?
As guias serão impressas pelo próprio servidor, por meio do endereço 

siapenet/servidor/saúde/exame periódico, localizado no sítio siapenet.

gov.br. O acesso se dará por meio da mesma senha que realiza a consulta 

do seu contracheque.

É obrigatória a entrega das guias no momento da realização dos 

exames e da avaliação clínica. 

As guias poderão ser reimpressas em caso de extravio. 

Onde serão arquivados meus exames?
Os exames serão arquivados no prontuário médico do servidor na 

Divisão de Prevenção e Promoção da Saúde-DIPPS/CODEP/CGERH. 

Caso necessite, o servidor poderá solicitar cópia dos exames.
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Como concluo os exames periódicos?
Os exames serão concluídos com a emissão do ASO– Atestado de 

Saúde Ocupacional, em 3 vias: 1ª via destinada ao Prontuário Médico, 2ª 

via do Servidor · 3ª via a ser arquivada na Pasta Funcional.

Se eu estiver num período de afastamento quando da 
convocação, como devo proceder? 

Se o afastamento não for de efetivo exercício, o MPS fica desobrigado 

de realizar os exames. 

Se o afastamento for decorrente de férias, licenças e demais 

afastamentos considerados de efetivo exercício, no prazo de até 90 

dias, a nova convocação deverá ser incluída no próximo grupo a ser 

convocado. 

Nas hipóteses em que as respectivas licenças e afastamentos ocorrerem 

por período superior a 90 dias, a realização dos exames dar-se-á no ano 

subsequente. 

O que devo fazer se durante a realização dos exames 
ocorrer um imprevisto que impeça a conclusão dos Exames 
Periódicos?

Comunique a área responsável pela execução dos Exames 

Periódicos. No MPS à Divisão de Prevenção e Promoção da Saúde-DIPPS/

CODEP/CGERH.
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Como saberei que fui convocado?
a) Você receberá um aviso em seu e-mail funcional com sua 

convocação;

b) Caso você não possua um e-mail funcional, deverá providenciá-lo;

c) O servidor deve estar cadastrado no módulo servidor do SIAPE.

Para se cadastrar o servidor deve acessar o portal (www.siapenete.gov.

br), entrar no módulo SERVIDOR, informar sua Identificação Única, clicar no 

botão Avançar, preencher seus dados cadastrais e gerar sua senha.

O que devo fazer após ser convocado? 

Acesse o Módulo Servidor através do site www.siapenet.gov.br;

Dentro do Módulo Servidor, escolha o menu Saúde;

1º 
Passo

2º 
Passo
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No menu Saúde clique na opção Confirmação de Realização 

de Exames Periódicos;

Nesta opção o servidor concordará ou não em realizar os exames:

Se o servidor concordar, ele tem a opção de imprimir as guias e 

os locais onde deverão realizar os exames;

Se o servidor não concordar, ele deve imprimir o “Termo de 

responsabilidade”, assinar e entregá-lo ou enviá-lo à DIPPS/

CODEP/CGERH.

No menu Saúde clique na opção Preenchimento de Formulário 

para Exame Médico Periódico.

Serão cinco formulários que deverão ser preenchidos: 

1. Histórico ocupacional;

2. Antecedentes pessoais;

3. Antecedentes familiares;

4. Hábitos pessoais; e

5. Condições atuais de trabalho.

Informações complementares podem ser obtidas pelo e-mail: 

periodicos.mps@previdencia.gov.br.

3º 
Passo

4º 
Passo
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Como preparar para os exames periódicos?
Para cada tipo de exame o servidor deverá observar as orientações 

abaixo:

Hemograma Completo, Colesterol, Triglicerídeos, 
Glicemia, Creatinina, EAS, TGO e TGP.

- Jejum de no mínimo 8 horas e no máximo 12 horas;

- Abstinência alcoólica de 72 horas;

- Não realizar esforço físico nas 12 horas que antecedem o exame;

- Não fume nas 2 horas que antecedem o exame;

- Coletar a primeira urina da manhã ou qualquer outra micção no 

intervalo mínimo de 2 horas sem urinar;

- Não usar pomadas, talcos ou cremes na região genital desde a 

véspera do exame;

- Preferencialmente não realizar no período menstrual. Em casos de 

solicitação de urgência, usar tampão vaginal;

- Fazer a higiene das mãos;

- Lavar a região genital com água e sabão e enxaguar com água 

em abundância;

- Enxugar com auxílio de uma gaze, toalha limpa e seca ou papel 
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descartável, com uma das mãos, no caso de mulheres e meninas, 

afastar os grandes lábios e nos homens e meninos, fazer a retração 

do prepúcio (glande);

- Desprezar o primeiro jato urinário no vaso sanitário, colher o 

jato médio urinário no copo do kit coletor, procurar urinar em jato, 

evitando que a urina escorra pela região genital, desprezar o restante 

da micção no vaso sanitário;

- Destampar o tubo cônico colocando a tampa em superfície 

limpa com a parte interna voltada para cima;

- Transferir a urina do copinho para o tubo cônico, evitando 

enchê-lo até a tampa;

- Fechar o tubo e certificar-se que a tampa está bem encaixada,

- Tempo de conservação para a entrega;

- Temperatura ambiente: até 1 hora;

- Refrigerada: até 2 horas;

- Caso o paciente tenha realizado os exames de tomografia ou 

ressonância com CONTRASTE, somente receber ou coletar urina para 

o exame, 48 horas após a realização dos mesmos.
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Sangue Oculto nas Fezes
- Não urinar sob as fezes no momento da coleta;

- Não use laxantes ou supositórios nas 72 horas que antecedem o exame;

- Não colher durante o período menstrual ou quando houver 

hemorroidas. Aguardar 48 horas após o sangramento ter cessado

- Não é necessária dieta ou jejum;

- Entregar no prazo de 2 horas em temperatura ambiente ou 24 horas 

mantida sob refrigeração.

PSA – Antígeno Prostático – Exame de sangue
- Não ter relações sexuais ou ejaculação 48 horas (02 dias) antes 

da coleta;

- Não realizar exercícios em bicicletas ou equitação nas 48 horas (02 

dias) antes da coleta;

- Após o uso de supositórios, sondagem uretral ou toque retal, 

aguardar 04 dias;

- Após ultrassom transretal, aguardar 07 dias;

- Após colonoscopia, aguardar 15 dias para a coleta de amostra;

- Após biopsia de próstata, aguardar 30 dias para coleta de amostra.
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