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1 - Qual é a legislação que embasa os exames 
médicos periódicos do servidor público fede-
ral?
Artigo 206-A da Lei nº 8.112/90 e regulamenta-
do pelo Decreto 6.856/09 e pela Portaria 
Normativa SRH nº 04, de 2009.
 
2 - Quem deve passar por exames médicos 
periódicos de saúde?
Todos os servidores ativos regidos pela Lei nº 
8.112/90.
 
3 - Qual é a periodicidade dos exames?
Os exames serão bienais, anuais ou semestrais, 
conforme o risco ocupacional que o servidor 
estiver exposto no seu local de trabalho, sexo e 
faixa etária.

4 - O que compreendem os exames médicos 
periódicos?
O exame médico periódico compreende avalia-
ção clínica, exames laboratoriais, de imagem e 
complementares designados conforme idade, 
sexo, função pública e o grau de exposição do 
servidor a fatores de riscos nos ambientes de 
trabalho, conforme Decreto nº 6.856/09.
 
5 - Qual é o rol mínimo de exames preconiza-
dos para avaliar o estado de saúde?
Os exames preconizados para avaliar o estado 
de saúde estão descritos no Manual de Exames 
Periódicos disponível no site do SIASS/UFG. 
 
6 - O servidor é obrigado a realizar os exames 
periódicos?
Não. Entretanto, todo servidor que não quiser 

se submeter ao exame deverá, expressamente, 
assinar termo de recusa, conforme Art. 12 do 
Decreto nº 6.856/09.

7 - Pode o plano de saúde contratado ou 
conveniado pelo órgão exigir que o servidor 
submeta-se a algum exame?
Não. É proibido que planos de saúde contrata-
dos ou convênios exijam do servidor a execu-
ção de qualquer procedimento.
 
8 - É possível realizar exames periódicos com 
pro�ssionais e clínicas da escolha do servidor, 
fora da rede credenciada pela contratada ou 
conveniada pelos órgãos, e haver ressarci-
mento posteriormente?
Não. É vedada a modalidade de ressarcimento 
quando o objeto em questão for o exame peri-
ódico de saúde do servidor, conforme Portaria 
nº 6.856/09.
 
9 - O que é o Atestado de Saúde Ocupacional 
– ASO?
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) é o 
documento que atesta a condição de saúde do 
servidor quando este é submetido à avaliação 
laboratorial e clínica periódica, realizada pelo 
médico do trabalho.
 
10 - Onde devem ser guardados os dados 
gerados pelos exames periódicos dos servi-
dores públicos federais, uma vez que são 
informações sigilosas?
O sistema informatizado do SIAPE Saúde arma-
zenará todos os dados lançados no módulo por 
pro�ssionais da rede credenciada. O SIASS/UFG 

arquivará no prontuário clínico de cada servi-
dor uma via do ASO, a �cha clínica e os exames 
realizados.
 
11 - Primeiro passo para a realização dos 
exames periódicos
Após receber a convocação por e-mail, seguir o 
passo a passo disponível no Manual de Exames 
Periódicos no site do SIASS/UFG. 


