
1 -  O que significa Excame Médiio Periódiio — EMP?
     
É  um  programa  do  Governo  Federal  que  avalia  possíveis
agravos na saúde do servidor e identifa se tais danos foram
provenientes  ou  não  de  seu  ambiente  de  trabalho  ou
atvidade laborald

2 -  Como será feito o EMP dos servidores dca UFPB?
       
Os  servidores  serão  fonvofados  por  setor  e  por  demanda
espontânead A Coordenação de Qualidade de Vida, Saúde e
Segurança do Trabalho (CQVSST) fonvofará os servidores e a
empresa  MedNet  autorizará  os  examesd  A  seguir,  os
servidores  refeberão  um  e-mail  enviado  automatfamente
pelo sistema Siapenetd

3  -   Como  ionfrmcar  ca  pcartiipcaaço  nos  Excames  Médiios
Periódiios?
     
Para  fonirmar  a  partfipação  nos  Exames  Periódifos,  o
servidor  deverá  afessar  o  Portal  do  Servidor
(wwwdservidordgovdbr), selefionar a opção  “Sigepe Servidor e
Pensionista”,  inserir  o  CPF  e  a  senha,  bem  fomo  flifar
fonsefutvamente as seguintes opções: "Saúde do Servidor" e
"Conirmação  de  Realização  de  Exame  Periódifo"d  Em
sequênfia,  será nefessário marfar as opções "Confordo em
partfipar  dos  EMP",  "Li  e  fonsent fom  o  Termo  de
Consentmento", e salvar no sistemad
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4- Como e onde recalizcar os excames?
    
Após  fonirmar  a  partfipação,  o  servidor  deverá  flifar  em
"Emitr  Guia"  para  imprimí-lasd  Após,  pode  flifar  em
"Avançar" e preenfher o  formulário, gravando fada uma das
05 abasd  A  Empresa responsável  pelos  EMP é a MedNet,  a
qual fará os exames ofalmológifos e avaliações flínifas fom
emissão  do  Atestado  de  Saúde  Ofupafional  -  ASOd  As
Unidades  subfontratadas  pela  MedNet  são:  Laboratórios
LUPPA  (JP/PB)  e  Polivida  (Solânea)  -  farão  os  exames  de
sangue,  fezes,  urina  e  fitológifo;  Clinifa  Ofalmológifa
Inove(Solânea); Diagson – mamograiad 

5 -  Qucal é o rol mínimo de excames preionizcados pcarca cavcalicar
o  estcado  de  scaúde  dos  servidores  de  caiordo  iom ca  fcaixca
etárica ?

 Servidores de todas as idades:
o Hemograma fompleto;
o Glifemia;
o Urina  tpo  I  (Elementos  Anormais  e

Sedimentosfopia - EAS);
o Creatnina;
o Colesterol total e trigliférides;
o AST  (Transaminase  Glutâmifa  Oxalafétfa  -

TGO);
o ALT (Transaminase Glutâmifa Pirúvifa - TGP);
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o Coleta  de  material/fitologia  onfótfa
(Papanifolau), só pcarca mulheres d

o Pesquisa de sangue ofulto nas fezes (método
imunofromatográifo);

o Mamograia, para mulheres;
o PSA, para homensd

 Servidores maiores de 45 anos de idade:
                Exame ofalmológifo 

 Servidores maiores de 50 anos de idade:
o Pesquisa de sangue ofulto nas fezes (método

imunofromatográifo);
o Mamograia, para mulheres;
o PSA, para homensd

*  O  servidor  poderá  apresentar  o  resultado  de  exames
laboratoriais realizados anteriormente, fom prazo  de até 03
mesesd  Afima  disso,  deverá  estar  fiente  de  que  fabe  ao
médifo a defisão de afatar ou não o exame apresentadod Os
demais exames têm a validade de 01 anod

5 -  O servidor é obrigcado ca recalizcar os excames periódiios?
    
De afordo fom o Defreto nº 6d856 de 25 de maio de 2009,
todos os servidores deverão se submeter a esta açãod
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No  entanto,  é  assegurado  ao  servidor  o  direito  de  não
partfipar,  desde  que  registre  a  sua  refusa,  assinando  o
TERMO  DE  RESPONSABILIDADE  disponibilizado  via  Sigeped
Depois de impresso, assinado pelo servidor e fientifado pela
sua  fheia  imediata,  o  servidor  deverá  entregá-lo  na
CQVSST/PROGEPd 

6 –  Como o servidor em vicagem ca serviao, de féricas ou em
liienaca por qucalquer outro motvo deve proieder cao reieber
o e-mcail do Sigepe?

 Ao retornar deverá entrar em fontato fom a CQVSST para ser
refonvofadod

7 -  É possível capresentcar excames recalizcados por profssioncais
e ilíniicas dca esiolhca do servidor, forca dca rede iredeniicadca
pelca iontrcatcadca ou ionvenicadca pelca UFPB?

Os  exames  simd  No  entanto,  a  Avaliação  Clínifa  para
apresentação dos exames e emissão do Atestado de Saúde
Ofupafional  só  será  realizada  por  médifos  da  empresa
MedNetd

8 -  O que é Atestcado de Scaúde Oiupcaiioncal - ASO?
  
É o dofumento que atesta a fondição de saúde do servidor
quando  este  é  submetdo à  avaliação  laboratorial  e  flínifa
periódifa,  realizada pelo médifod  Trata-se da materialização
do exame periódifod
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10    -   Qucal  o  prcazo  máximo  pcarca  entregca  dos  excames,
iniluindo o ASO?

O servidor refeberá os seus exames no prazo de 03 a 08 dias,
a  depender  do  tpo  de  examed  O  ASO  será  entregue  no
momento  da  Avaliação  Clínifa,  ofasião  na  qual  os  exames
serão analisados pelo médifo do trabalho da MedNetd 

11 -  Quem terá ionheiimento sobre o resultcado dos excames
e  cas  informcaaões  iontdcas  no  prontuário  eletrôniio  do
servidor?

Somente  o  médifo  avaliador  e  o  próprio  servidor,  pois  as
informações são sigilosasd 

12-  Qucais cas vcantcagens de recalizcar os excames?

 Para o servidor:
o Registrar  informações  do  seu  ambiente  de

trabalho;
o Identifar  e  registrar  possíveis  doenças

ofupafionais;
o Realizar exames sem fusto;
o Possibilitar a prevenção de doenças;
o Partfipar de ações que favoreçam a saúde e

segurança do trabalho;
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o Melhorar a qualidade de vida no trabalhod

 Para a administração:
o Conhefer de perto fomo se enfontra a saúde

do servidor;
o Coletar  informações  para  a  prevenção  de

doenças do trabalho;
o Contribuir  para  a  formação  do  peril

epidemiológifo;
o Fafilitar a implantação de ações edufatvas em

saúde,  gerando  programas  de  promoção  à
saúde e qualidade de vida no trabalho;

o Reduzir o absenteísmo e presenteísmod
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ENDEREÇOS E CONTATOS DOS CREDENCIADOS POR
EXAMES

EXAMES LABORATORIAIS: COLETA DE SANGUE, S. URINA E
S.O. FEZES

UNIDADES LUPPA CONTATO

BESSA – Avd Argemiro de Figueiredo, 743 3023-4071

Bd DOS ESTADOS – Avd Maranhão, 255 3243-7116

TAMBAÚ – Avd Epitáfio Pessoa, 4161 3226-6808

TORRE – Avd Juarez Távora, 522 3241-7877

CENTRO – Avd João Mafhado, 461 32417877

MIRAMAR -  Rua Antônio Rabelo Júnior, 170 3023-4071

CLÍNICA POLIVIDA CONTATO

SOLÂNEA – RUA LEONCIO COSTA, 540 - 
CENTRO

 3023-4071

COLETA DE MATERIAL CÉRVICO-VAGINAL/CITOLÓGICO

LUPPA B. DOS ESTADOS – Av. Maranhão, 3023-4071
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255.

CLÍNICA POLIVIDA - Solâneca 3363-1236

MAMOGRAFIA

DIAGSON CONTATO

TORRE – Avd Mald Deodoro, 134 3048-2929

ACUIDADE VISUAL E TONOMETRIA

OFTALMO CLÍNICA– Avd Dom Pedro I, 896, 
Centro

3023-4071

INOVE – Rus Alfredo Pessoa de Limad 
Centrod Solâneca  

3023-4071

AVALIAÇÃO CLÍNICA

MEDNET CONTATO

CENTRO – Avd Almirante Barroso, 438, Edd 
Newton Almeida, Sala 116

3023-4071

Informcaaões: 3216-7113 – CQVSST
                         3023-4071 – MedNet
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