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RESUMO 
 

O tema Perícia Médica Previdenciária é, sabidamente, pouco abordado durante a 
formação médica, apesar de ser um assunto frequentemente exigido na prática 
clínica. A Previdência Social registra um alto custo com benefícios por 
incapacidade e um elevado índice de perícias médicas no Brasil, tornando-se 
rotina a emissão de atestados pelos médicos no âmbito assistencial. Diante desse 
cenário, o objetivo do estudo foi avaliar o conhecimento de estudantes do internato 
de medicina, médicos residentes e médicos preceptores da UFRN sobre o tema 
perícia médica previdenciária e propor uma estratégia de ensino adequada ao 
tema. Um questionário on line, no formato de self-assessment foi enviado a 568 
sujeitos (estudantes do internato, médicos residentes e preceptores) contendo 
nove questões sobre os itens: conhecimento sobre os principais tipos de 
benefícios por incapacidade concedidos pelo INSS, confiança na elaboração de 
atestados médicos com fins de auxílio-doença, confiança em avaliar capacidade 
laboral de pacientes na sua área de atuação e conhecimento sobre itens 
considerados imprescindíveis para a elaboração de atestado médico para o INSS. 
Noventa e cinco estudantes do internato, 81 médicos residentes e 82 médicos 
preceptores responderam o questionário (45%). Estudantes responderam ter 
conhecimento entre ruim e péssimo para todos os benefícios por incapacidade, 
sendo 80,2% para auxílio-doença e 73,4% para aposentadoria por invalidez. Entre 
os médicos (residentes e preceptores), 46,1% responderam ter conhecimento 
médio sobre o benefício auxílio-doença, sendo entre ruim e péssimo o 
conhecimento sobre os demais benefícios. Sobre a confiança em emitir atestados 
com fins de auxílio-doença, 74% dos estudantes revelaram estar inseguros ou 
muito inseguros e apenas 33% dos médicos preceptores consideraram-se seguros 
ou muito seguros e metade considerou-se mais ou menos seguros. Na avaliação 
da capacidade laboral de pacientes em sua área de atuação, quase 40% dos 
médicos (residentes e preceptores) consideraram-se entre seguros e muito 
seguros e metade deles mais ou menos seguros. Sobre os itens mais relevantes 
do atestado médico para o INSS, o estado atual da doença e o Código 
Internacional de Doenças (CID10) foram considerados os mais relevantes pelos 
médicos e estudantes do internato. Estes resultados refletem a fragilidade no 
manejo destas demandas pelos médicos e apontam para a necessidade de 
inserção, de forma efetiva e contínua, de discussões sobre o tema Perícia Médica 
Previdenciária nos currículos de cursos de medicina, por sua importância na 
prática médica. Um mini-curso foi elaborado no formato de oficina, utilizando 
metodologias ativas de ensino e será inserido em alguns períodos do curso de 
graduação em Medicina da UFRN, como parte do realinhamento curricular às 
Diretrizes Curriculares Nacionais em curso na instituição. 
 
 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Atestado médico; Benefícios; Previdência Social.  
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ABSTRACT 

 

The topic Social Security Disability Examinations is scarcely covered during the 
medical course, despite doctors being frequently required to conduct them in their 
clinical practice. Social Security expenses with disability benefits and the number 
of medical examinations are high in Brazil, becoming routine issuing of health 
certificates in medical practice. Given the importance of these factors, the objective 
of the study was to assess the knowledge of medical interns, residents and 
preceptors at UFRN about the social security disability examination and propose 
an appropriate teaching strategy to the topic. An on-line self-assessment 
questionnaire was sent to 568 subjects (interns, residents and preceptors). The 
nine questions involved the following items: knowledge of the main types of 
disability benefits awarded by the INSS (Social Security Institute), confidence in 
preparing a health certificate for sick benefit purposes, confidence in assessing the 
working capacity of patients in their of field of work and knowledge of items 
deemed indispensable in preparing a health certificate for the INSS. A total of 95 
interns, 81 residents and 82 preceptors responded to the questionnaire (45%). 
Students reported having poor and very poor knowledge of all disability benefits, 
80.2% for sick benefits and 73.4% for disability pension. Among the doctors 
(residents and preceptors), 46.1% reported average knowledge of sick benefits, 
and between poor and very poor knowledge of the other benefits. With respect to 
confidence in issuing sick benefit certificates, 74% of the students revealed being 
insecure or very insecure, only 33% of preceptors considered themselves secure 
or very secure and half considered themselves somewhat secure. In the 
assessment of patients’ working capacity, nearly 40% of doctors (residents and 
preceptors) considered themselves between secure and very secure and half 
somewhat secure. In relation to the most relevant items of the health certificate for 
the INSS, the current status of the disease and the International Classification of 
Disease (ICD-10) were considered the most relevant by doctors and interns. These 
results demonstrate the doctors’ insecurity in dealing with these demands and 
show the need for including effective and continuous discussions on Social 
Security Disability Examinations in the curricula of medical courses, due to their 
importance in medical practice. A mini-course was designed and applied in 
workshop format, using active methodologies and will be inserted in some periods 
of the degree course in Medicine at UFRN, as part of the curriculum realignment to 
the National Curriculum Guidelines underway in the institution.  
 
 

 
KEYWORDS: Health certificate; Benefits; Social Security.  
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1. INTRODUÇÃO 
  

          O tema Perícia Médica Previdenciária faz parte do dia a dia da maioria dos 

profissionais médicos. Trata-se de um tema muito abrangente e que requer, 

muitas vezes, uma formação complementar para que o médico possa ter um 

conhecimento mais profundo sobre o assunto e isso, geralmente, só acontece 

quando este faz opção por atuar nesta área.  

No Brasil, desde 2004, a carreira de perito médico previdenciário é 

regulamentada pela lei nº 10.876, de 02 de junho de 2004, a qual estabelece que 

é competência, de modo privativo, dos peritos médicos da Previdência Social, 

para fins previdenciários: emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade 

laboral, inspeção de ambiente de trabalho, caracterizar invalidez para benefícios 

previdenciários e assistenciais, entre outras atividades. Estas atribuições são 

exercidas junto aos segurados, no caso do Instituto Nacional do Seguro Social 

(INSS), ou aos servidores, no serviço público, com finalidade de aplicação dos 

benefícios previstos nas legislações próprias de cada um desses setores. A 

interface entre a atividade médica e a legislação é a principal característica desse 

tipo de perícia. 1,2 

Os principais benefícios concedidos pelo INSS que envolvem a participação 

da perícia médica no Brasil são: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, 

acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e o Benefício 

de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/LOAS).  

Auxílio-doença é aquele benefício concedido ao segurado, que uma vez 

cumprida, a carência exigida, quando for o caso, seja considerado incapaz para o 

trabalho ou sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.3 

A Aposentadoria por invalidez é garantida ao segurado que, uma vez 

cumprida a carência exigida, quando for o caso, seja considerado total e 

definitivamente incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, sem 

possibilidades de reabilitação profissional. O acréscimo de 25% no valor da 
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aposentadoria por invalidez representa o valor adicional garantido aos segurados 

que se encontram em condições de saúde especificadas na legislação e que 

justifiquem a necessidade da assistência permanente de terceiros.4 

O auxílio-acidente representa uma indenização concedida ao segurado 

empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e o segurado especial, 

que, após acidente, se torne portador de seqüelas definitivas especificadas na 

legislação vigente.5 

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) está previsto na Lei Orgânica 

da Assistência Social (LOAS) e garante a renda de um salário-mínimo mensal à 

pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 

provida por sua família. Diferentemente dos benefícios anteriores, não existe 

exigência de contribuições para a previdência social para ter direito a este 

benefício e cabe ao perito a avaliação do nível da deficiência, observando-se os 

prejuízos nas funções do corpo e na vida social do requerente. 6 

Dados mais recentes da Previdência Social constataram que, somente 

durante o ano de 2013, foram realizadas 7.608.381 perícias médicas no INSS em 

todo o Brasil. Foi concedido um total de 2.791.327 benefícios por incapacidade, 

sendo gastos o equivalente a R$ 19.418.782.208,42 com o benefício de auxílio-

doença e R$ 36.109.178.936,38 com a aposentadoria por invalidez. Logo, é 

possível deduzir, a partir destes dados, que neste total de perícias médicas 

realizadas, devem ter sido analisados milhares de atestados emitidos por médicos 

assistentes e muitas decisões periciais foram tomadas com base nestes 

documentos. Portanto, fica clara, a existência de uma grande responsabilidade 

social que recai sobre a perícia médica e indiretamente sobre a medicina 

assistencial e que nos parece pouco estudada. 

O médico, desde muito cedo, em sua carreira, é frequentemente abordado 

em seu consultório, seja no serviço público ou privado, por pacientes com 

demandas relacionadas à necessidade de perícia médica no INSS. Mas é neste 
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tipo de abordagem, onde muitas vezes, o médico, mesmo sendo um excelente 

especialista, pode apresentar sérias dificuldades ao ter que responder a essas 

demandas, causando algumas vezes, transtornos aos pacientes na 

operacionalização das mesmas.  

Diversos fatores parecem contribuir para essas dificuldades, mas 

principalmente o desconhecimento pela falta de treinamento e amadurecimento 

sobre o assunto durante a formação médica, seja na graduação ou residência 

médica, nos leva a repensar como podemos avançar neste sentido. 

O médico assistente assume um papel importante no contexto da perícia 

médica previdenciária, pois a conclusão do médico perito durante a avaliação 

destes benefícios previdenciários é realizada, tomando como base, entre outros 

aspectos, informações fornecidas em atestados emitidos pelo médico assistente. 

O atestado é um documento médico-legal onde é informada a verdade de um fato 

ou ato médico.8 Torna-se peça fundamental na avaliação e decisão médico-pericial 

previdenciária, pois o médico assistente é o profissional em que o paciente 

deposita sua confiança, é quem detém o histórico da doença do paciente, é o 

especialista na doença envolvida e, portanto, tem condições de realizar 

diagnósticos e prognósticos que poderão ajudar o perito médico previdenciário a 

concluir o seu laudo.9 Estudos têm demonstrado que o atestado médico tem forte 

influência nos julgamentos de médicos peritos da previdência social em relação ao 

direito a benefícios por incapacidade e, deste modo, tem um impacto importante 

na vida de muitos pacientes. 

 No meio médico-pericial é possível observar que vários médicos 

assistentes têm dificuldades em transmitir, nos seus atestados para o INSS, 

informações consideradas relevantes e fundamentais para que o perito possa 

concluir o seu laudo. Hipóteses que justificariam tais dificuldades seriam: uma 

provável deficiência no conhecimento sobre os principais benefícios por 

incapacidade concedidos pelo INSS, das normas que regulamentam a emissão de 

atestados e limitações na prática de avaliação de capacidade laborativa. A 

dificuldade nesse elo de comunicação entre médico assistente e perito leva, 



 

15 
 

algumas vezes,a interpretações errôneas por parte do periciando, levando a 

conflitos que muitas vezes chegam à esfera judicial. 

Em nosso meio, no Brasil, em encontros de médicos peritos e conversas 

com médicos assistentes em geral, muito se comenta sobre o pouco 

conhecimento destes últimos acerca dos principais benefícios por incapacidade 

avaliados pela perícia do INSS. Médicos peritos observam em alguns atestados, 

recomendações que não são coerentes com o tipo de benefício pleiteado e ouvem 

de médicos assistentes queixas sobre dificuldades em interpretar condutas 

adotadas pelo médico perito, frente a algumas situações onde o médico assistente 

acreditava que poderiam ter tido outro desfecho. Estas situações ficam evidentes 

numa das raras pesquisas de abordagem qualitativa, feita no Brasil com um grupo 

de médicos peritos, onde divergências existentes entre a perícia médica e a 

medicina assistencial são apresentadas sob vários aspectos, gerando uma 

sensação de desconfiança de ambos os lados.10   

No sentido de entender as dificuldades em outros países revisando a 

literatura,vimos que esta dispõe de poucos estudos sobre a forma como os 

médicos lidam com questões relacionadas à perícia médica previdenciária, apesar 

da sua importância na prática médica em todo o mundo. Da mesma forma, o tema 

também parece ser pouco discutido na maioria das escolas médicas, 

especialmente no Brasil. 

Em estudo recente realizado na Suécia, avaliando 4019 médicos, foi 

demonstrado que a maioria afirmou necessitar de mais conhecimentos e 

treinamento para lidar com certificação de doenças, especialmente em aspectos 

como avaliação da capacidade laboral, tempo de afastamento e informações 

sobre o sistema de seguro social. 11 Em outro estudo, os médicos referem 

dificuldades na emissão de atestados médicos e justificam esta limitação pela falta 

de tempo, as questões do mercado de trabalho, pelos recursos limitados para o 

cuidado e reabilitação dos pacientes e pela falta de gestão e apoio em seu próprio 

trabalho.12 

  Uma revisão sistemática identificou uma série de dificuldades enfrentadas 

pelos médicos assistentes na emissão de atestados médicos, estando entre estas: 
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limitações em avaliar a necessidade de licença médica e o prazo de afastamento, 

dificuldades relacionadas ao sistema de saúde e na relação médico-paciente 

quando surge esta demanda. Neste mesmo estudo, algumas soluções foram 

propostas como a criação de guidelines para elaboração de atestados, utilização 

de protocolos de avaliação funcional dos pacientes e ter maior colaboração de 

médicos que trabalham na medicina ocupacional. 13 

 Um estudo irlandês destaca entre as principais dificuldades de médicos na 

emissão atestados está a situação da relação médico-paciente, onde o a 

necessidade do atestado pode se tornar uma fonte de conflitos. 14 A falta de 

treinamento e conhecimento adquirido sobre o tema na graduação é apontado 

como importante na relação conflituosa que se impõe entre o médico e o paciente 

quando surge a demanda pericial, pois o médico pode sentir-se constrangido ao 

elaborar o atestado, fazendo-o de maneira que satisfaça o paciente que pleiteia o 

benefício. 15 

A literatura, por outro lado, dispõe de poucos estudos abordando o tema 

entre médicos e estudantes, apesar da sua importância na prática médica. 

Estudos na Alemanha demonstraram que a introdução de temas desta natureza 

na graduação de medicina é capaz de promover maior conscientização dos 

estudantes, ajudando a identificar conceitos básicos para realização de atos 

médicos relacionados ao sistema de seguridade social e maior conexão com a 

prática clínica. O tema seguridade social é incluído dentro de uma disciplina 

denominada medicina social, onde questões sociais e econômicas são discutidas 

entre os estudantes, relacionando-as com problemas de saúde. Estes estudos 

ainda demonstram que existem, inicialmente, problemas com a motivação do 

estudante frente a este tipo de assunto e que trocas de experiências no método de 

ensino entre as escolas são necessárias. 16,17,18 

A maioria das escolas médicas do Brasil inclui em seus componentes 

curriculares apenas a disciplina de Medicina Legal como obrigatória nos cursos de 

medicina. Em que pese a sua importância, esta ainda é uma área muito restrita a 

um pequeno grupo de médicos, embora atualmente esteja sendo reconhecida 

como especialidade com a denominação de Medicina Legal e Perícias Médicas, 
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inclusive pela Comissão Nacional de Residência Médica, o que, de certa forma, 

amplia sua abrangência na formação. Porém, no Brasil, o único programa de 

residência em Medicina Legal e Perícias Médicas está presente na Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) desde 2004.19 A partir desta 

abertura da especialidade, alguns novos cursos de especialização também têm 

surgido no Brasil. Entretanto, nos cursos de graduação em Medicina, não 

encontramos na literatura estudos relacionados a disciplinas ou módulos regulares 

sobre o tema Perícia Médica Previdenciária, continuando este à margem, na 

dependência de um aprendizado ocasional, às vezes por professores médicos, 

que também não tiveram uma formação adequada neste assunto, podendo 

transmitir vícios de sua prática. 

Diante do exposto, pensando na necessidade de buscar estratégias de 

ensino que ajudem a melhorar a formação médica nos vários níveis, 

especialmente na graduação, realizamos este estudo no sentido de traçar um 

diagnóstico situacional do conhecimento informado de estudantes e médicos da 

UFRN sobre o tema Perícia Médica Previdenciária. 
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. GERAL 

• Avaliar, no âmbito da UFRN, o nível de conhecimento informado por 

estudantes do internato de Medicina, médicos residentes e 

preceptores sobre o tema Perícia Médica Previdenciária. 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

• Identificar as principais dificuldades de estudantes do internato de 

Medicina e médicos sobre o tema Perícia Médica Previdenciária 

• Propor uma estratégia inovadora para a inserção do tema Perícia 

Médica Previdenciária no curso de medicina da UFRN  
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3. MÉTODOS 
 

 Foi realizado um estudo de corte transversal, no período entre 31 de maio 

de 2014 a 30 de novembro de 2014, em dois hospitais da UFRN. O estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa – HUOL – UFRN – sob o número 

18810213.7.0000.5292 (ANEXO I) e todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE I).   

Um questionário no formato de self-assessment (APÊNDICE II), com 

respostas baseadas na escala Likert, foi enviado a 568 sujeitos (200 estudantes 

do internato, 198 médicos residentes e 170 médicos preceptores de diversas 

áreas) contendo nove questões, sobre os itens: conhecimento sobre os principais 

tipos de benefícios por incapacidade concedidos pelo INSS, confiança na 

elaboração de atestados médicos com fins de auxílio-doença, confiança em 

avaliar capacidade laboral de pacientes na sua área de atuação e conhecimento 

sobre itens considerados imprescindíveis para a elaboração do atestado médico 

para o INSS. O questionário foi enviado via email, através do software e 

ferramenta de pesquisa on line Survey Monkey. Quando necessário, para 

aumentar a adesão, o questionário foi reenviado, após uma semana, por até cinco 

vezes. As redes sociais também foram utilizadas com lembretes para os que 

demoravam a responder.  

 Para análise dos resultados, foi utilizado o programa SPSS, versão 21.0. 

Utilizou-se o teste do Qui-quadrado (x2) para associação entre as variáveis 

qualitativas, considerando significância estatística quando o valor “p” foi inferior a 

0,05 (p<0,05). 

No sentido de avançar na proposta de inclusão do tema Perícia Médica 

Previdenciária no curso de graduação da UFRN, foi desenvolvida uma 

intervenção, que denominamos “estudo-piloto”, na forma de um mini-curso teórico 

prático, intitulado “Perícia Médica Previdenciária: o que o médico precisa 
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saber?”, para o qual todos os indivíduos que responderam o questionário foram 

convidados via e-mail e panfletos foram colocados nos dois hospitais da UFRN 

envolvidos na pesquisa (Item 7 da Dissertação). 
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4.  RESULTADOS 
 

4.1. - CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O PRODUTO GERADO NO 
ESTUDO 

 

Através deste estudo foi possível a elaboração de um artigo científico que 

será submetido à Revista de Saúde Pública (ISSN 0034-8910), indexada no 

MedLine com fator de Impacto 1,2. O artigo servirá como base para o propósito 

maior do estudo, que é a introdução do tema Perícia Médica Previdenciária no 

currículo do curso de Medicina da UFRN. 

 

4.2. – DETALHES DO PRODUTO GERADO 

 

Segue o artigo científico abaixo, cujas referências estão colocadas em 

ordem alfabética, seguindo as normas de submissão da Revista de Saúde 

Pública (ANEXO II). 
ARTIGOS ORIGINAIS 

 
 
Perícia médica previdenciária: o que estudantes e médicos sabem sobre o 
tema? 
 
 
Social security disability examinations: what do students and doctors know 
about the subject? 
 
 
José Hilton Nogueira JúniorI; Elaine Lira Medeiros BezerraII; Francisco 
Deoclécio Damasceno RochaIII; Rodolpho Pinto de MendonçaIV; Gabriela 
Fernandes SoaresIV; Maria José VilarII 
 

IMédico da Perícia Médica Previdenciária-Gerência Executiva Natal -Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). Médico do Hospital Universitário Onofre Lopes - Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte (UFRN) – Natal, RN, Brasil. 
II Professores do Departamento de Medicina Clínica - Reumatologia. Programa de Pós-graduação 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 
– Natal, RN, Brasil. 
III Médico da Perícia Médica Previdenciária-Gerência Executiva Natal. INSS - Natal, RN, Brasil 
IVEstudantes do curso de Medicina - Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)- Natal, 
RN, Brasil. 
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RESUMO 
 
OBJETIVO: avaliar o conhecimento de estudantes do internato de medicina, 
médicos residentes e médicos preceptores, da UFRN (Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte) sobre o tema perícia médica previdenciária. MÉTODOS: um 
questionário on line, no formato de self-assessment foi enviado a 568 sujeitos 
(estudantes do internato, médicos residentes e preceptores) contendo nove 
questões, sobre os itens: conhecimento sobre os principais tipos de benefícios por 
incapacidade concedidos pelo INSS, confiança na elaboração de atestados 
médicos com fins de auxílio-doença, confiança em avaliar capacidade laboral de 
pacientes na sua área de atuação e conhecimento sobre itens considerados 
imprescindíveis para a elaboração atestado médico para o INSS. RESULTADOS: 
noventa e cinco estudantes do internato, 81 médicos residentes e 82 médicos 
preceptores responderam o questionário (45%). Estudantes responderam ter 
conhecimento entre ruim e péssimo para todos os benefícios por incapacidade, 
sendo 80,2% para auxílio-doença e 73,4% para aposentadoria por invalidez. Entre 
os médicos (residentes e preceptores), 46,1% responderam ter conhecimento 
médio sobre o benefício auxílio-doença, sendo entre ruim e péssimo o 
conhecimento sobre os demais benefícios. Sobre a confiança em emitir atestados 
com fins de auxílio-doença, 74% dos estudantes revelaram estar inseguros ou 
muito inseguros e apenas 33% dos médicos preceptores consideraram-se seguros 
ou muito seguros e metade considerou-se mais ou menos seguros. Na avaliação 
da capacidade laboral de pacientes em sua área de atuação, quase 40% dos 
médicos (residentes e preceptores) consideraram-se entre seguros e muito 
seguros e metade deles mais ou menos seguros. Sobre os itens mais relevantes 
do atestado médico para o INSS, o estado atual da doença e o Código 
Internacional de Doenças (CID10) foram considerados os mais relevantes pelos 
médicos e estudantes do internato. CONCLUSÕES: estes resultados refletem a 
fragilidade no manejo destas demandas pelos médicos e apontam para a 
necessidade de inserção, de forma efetiva e contínua, de discussões sobre o tema 
Perícia Médica Previdenciária nos currículos de cursos de medicina, por sua 
importância na prática médica. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Atestado médico. Benefícios. Previdência Social.   
 
 
 
ABSTRACT 
 
OBJECTIVE:  to assess the knowledge of medical interns, residents and 
preceptors at UFRN (Univerisdade Federal do Rio Grande do Norte) about the 
topic social security disability examinations. METHODS: an on-line self-
assessment questionnaire was sent to 568 subjects (interns, residents and 
preceptors). The nine questions involved the following items: knowledge of the 
main types of disability benefits awarded by the INSS (Social Security Institute), 
confidence in preparing a health certificate for sick benefit purposes, confidence in 
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assessing the working capacity of patients in their of field of work and knowledge of 
items deemed indispensable in preparing a health certificate for the INSS. 
RESULTS: a total of 95 interns, 81 residents and 82 preceptors responded to the 
questionnaire (45%). Students reported having poor and very poor knowledge of all 
disability benefits, 80.2% for sick benefits and 73.4% for disability pension. Among 
the doctors (residents and preceptors), 46.1% reported average knowledge of sick 
benefits, and between poor and very poor knowledge of the other benefits. With 
respect to confidence in issuing sick benefit certificates, 74% of the students 
revealed being insecure or very insecure, only 33% of preceptors considered 
themselves secure or very secure and half considered themselves somewhat 
secure. In the assessment of patients’ working capacity, nearly 40% of doctors 
(residents and preceptors) considered themselves between secure and very 
secure and half somewhat secure. In relation to the most relevant items of the 
health certificate for the INSS, the current status of the disease and the 
International Classification of Disease (ICD-10) were considered the most relevant 
by doctors and interns. CONCLUSIONS: These results demonstrate the doctors’ 
insecurity in dealing with these demands and show the need for including effective 
and continuous discussions on Social Security Disability Examinations in the 
curriculgfa of medical courses, due to their importance in medical practice. 
 
 
KEYWORDS: Health certificate; Benefits; Social Security.  
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
 O tema Perícia médica previdenciária faz parte do dia a dia da maioria 

dos profissionais médicos, seja como perito ou como médico assistente. O médico 

perito é um profissional qualificado e treinado para avaliar indivíduos segurados, 

no caso da Previdência Social, ou servidores públicos, com finalidade de aplicação 

dos benefícios previstos nas legislações próprias.18 O médico assistente, no 

entanto, tem papel fundamental junto à perícia médica previdenciária fazendo a 

interface entre sua atividade médica e a legislação, pois a conclusão do médico 

perito é baseada, entre outros aspectos, em informações fornecidas em atestados 

emitidos por médicos. Conforme definido, “o atestado é um documento médico-

legal em que se informa a verdade de um fato ou ato médico.” 5  

 No Brasil, os principais benefícios concedidos pelo INSS envolvendo a 

perícia médica são: auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, acréscimo de 
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25% na aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente e o Benefício de Prestação 

Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/LOAS).  

O auxílio-doença refere-se ao benefício concedido ao segurado que uma 

vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, seja considerado incapaz 

para o trabalho ou sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.aA 

aposentadoria por invalidez é garantida ao segurado que, uma vez cumprida a 

carência exigida, quando for o caso, seja considerado total e definitivamente 

incapaz para o trabalho ou sua atividade habitual, sem possibilidades de 

reabilitação profissional. O acréscimo de 25% no valor da aposentadoria por 

invalidez representa o valor adicional garantido aos segurados que se encontram 

em condições de saúde especificadas na legislação e que justifiquem a 

necessidade da assistência permanente de terceiros.bO auxílio-acidente 

representa uma indenização concedida ao segurado empregado, exceto o 

doméstico, ao trabalhador avulso e o segurado especial, que, após acidente, se 

torne portador de seqüelas definitivas especificadas na legislação vigente.cO 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) está previsto na Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS) e garante a renda de um salário-mínimo mensal à 

pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 

comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la 

provida por sua família.d Não há exigência de contribuições para a previdência 

social para ter direito a este benefício e cabe ao perito a avaliação do nível da 

deficiência, observando-se os prejuízos nas funções do corpo e na vida social do 
                                                
aBrasil. Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências. Diário Oficial União. Brasília (DF); 1991 jul 25; Seção I: 14814 

bBrasil. Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências. Diário Oficial União, Brasília (DF); 1991 jul 25; Seção I: 14813 
 
cBrasil. Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência 
Social e dá outras providências. Diário Oficial União, Brasília (DF); 1991 jul 25; Seção I: 14815 
 
dBrasil. Decreto no 6.214, de 26 de setembro de 2007. Regulamenta o benefício de prestação 
continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso de que trata a Lei no 

8.742, de 7 de dezembro de 1993, e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, acresce parágrafo 
ao art. 162 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá outras providências. Diário Oficial 
União, Brasília (DF); 2007 set 28; Seção I: 16 
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requerente.  

Dados recentes da Previdência Social constatam o alto custo que 

representa ao país a concessão de benefícios por incapacidade. Em 2013, foram 

realizadas 7.608.381 perícias médicas no INSS em todo o Brasil. Foram 

concedidos 2.791.327 benefícios por incapacidade, com gastos equivalentes a R$ 

19.418.782.208,42 com o Benefício de auxílio-doença e R$ 36.109.178.936,38 

com a aposentadoria por invalidez.e 

Este cenário reflete a importância e responsabilidade tanto dos médicos 

peritos dos médicos assistentes no manejo destas questões. Para que o medico 

assistente exerça seu papel de forma adequada junto à Previdência Social, é 

importante que tenham conhecimentos básicos sobre os benefícios que envolvem 

perícia médica, no sentido de orientar os pacientes com doenças ou deficiências, 

sobre o direito a estes benefícios. Também é relevante o conhecimento sobre as 

normas que regulamentam a emissão de atestados para perícia médica do INSS, 

no sentido de minimizar as dificuldades nas decisões médico-periciais e reduzir os 

conflitos entre médicos e pacientes, peritos e periciados, além das divergências 

existentes entre médicos assistentes e médicos peritos. 

No entanto, em relação ao tema perícia médica na formação, observamos 

que a maioria das escolas médicas no mundo inclui em seus currículos apenas a 

Medicina Legal, sendo esta obrigatória13. No Brasil, apesar de atualmente ser 

reconhecida a especialidade denominada Medicina Legal e Perícias Médicas f, o 

tema perícia médica previdenciária continua à margem nos currículos dos cursos 

de medicina, na dependência de um aprendizado ocasional durante a graduação. 

                                                
eMinistério da Previdência Social. Sistema Único de Informações de Benefícios (SUIB) [software]. 
Brasília (DF); 2014. 

fBrasil. Conselho Federal de Medicina. Resolução de nº 1.973/2011 de 14 de julho de 2011. Dispõe 
sobre a nova redação da Resolução CFM nº 1.845/08, que celebra o convênio de reconhecimento 
de especialidades médicas firmado entre o Conselho Federal de Medicina (CFM), a Associação 
Médica Brasileira (AMB) e a Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM). Diário oficial da 
União, Brasília (DF); 2011 ago 01; Seção I: 144-146 
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Diante da importância do tema perícia médica previdenciária na prática 

médica e dos raros relatos na literatura sobre sua discussão nos cursos de destes 

Medicina, fizemos um diagnóstico situacional incluindo estudantes e médicos da 

UFRN, no sentido de traçar um perfil de conhecimento sobre o tema. 

 

MÉTODOS 
 

Foi realizado um estudo de corte transversal, no período entre 31 de maio 

de 2014 a 30 de novembro de 2014, em dois hospitais da UFRN. Um questionário 

no formato de self-assessment, com respostas baseadas na escala Likert, foi 

enviado a 568 sujeitos (200 estudantes do internato, 198 médicos residentes e 

170 médicos preceptores de diversas áreas) contendo nove questões, sobre os 

itens: conhecimento sobre os principais tipos de benefícios por incapacidade 

concedidos pelo INSS, confiança na elaboração de atestados médicos com fins de 

auxílio-doença, confiança em avaliar capacidade laboral de pacientes na sua área 

de atuação e conhecimento sobre itens considerados imprescindíveis para a 

elaboração atestado médico para o INSS. O questionário foi enviado via email, 

através do software e ferramenta de pesquisa on line Survey Monkey. Quando 

necessário, para aumentar a adesão, o questionário foi reenviado, após uma 

semana, por até cinco vezes. As redes sociais também foram utilizadas com 

lembretes para os que demoravam a responder.  

Para análise dos resultados, foi utilizado o programa SPSS, versão 21.0. 

Utilizou-se o teste do Qui-quadrado (x2) para associação entre as variáveis 

qualitativas, considerando significância estatística quando o valor “p” foi inferior a 

0,05 (p<0,05). 

 

 

RESULTADOS 
 

Dos 568 questionários on line enviados, 258(45%) foram respondidos, 

sendo 95 (37%) por estudantes e 163 (63%) por médicos, dos quais 81(31%) 
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eram médicos residentes e 82 (32%) médicos professores/preceptores. 

Dos 163 médicos, 103 (63%) tinham menos de 10 anos de formados e 60 

(37%) tinham concluído a graduação há mais de 10 anos.  

 A tabela 1 demonstra que o nível de conhecimento informado pelos 

médicos sobre auxílio-doença prevaleceu em médio (46,3%), enquanto todos os 

demais benefícios analisados tiveram prevalência de resultados entre “ruim e 

péssimo”, principalmente o Benefício de Prestação continuada (BPC/LOAS) 

(86,4%) e o acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez (85,1%).   

Também se observa na tabela 1 que o nível de conhecimento informado 

pelos estudantes acerca de todos os benefícios por incapacidade concedidos pelo 

INSS, analisados no estudo, foi considerado entre “ruim e péssimo” (80,2% para o 

auxílio-doença, 73,4% para aposentadoria por invalidez, 93,6% para o Benefício 

de Prestação continuada (BPC/LOAS), 92% para o Acréscimo de 25% e 77,4% 

para o auxílio-acidente). 
 

Tabela 1. Nível de conhecimento informado por estudantes do internato e médicos 
(residentes e profissionais) da UFRN sobre os principais tipos de Benefícios por 
incapacidade concedidos pelo INSS 

Variáveis Estudantes 

n (%) 

Médicos 

n (%) 

Auxílio-doença  !
Ótimo 0 (0,0) 1 (0,61) 

Bom 6 (6,3) 24 (14,8) 

    Médio 13 (13,5) 75 (46,3) 

    Ruim 36 (37,5) 52 (32,1)  

Péssimo 41 (42,7) 11 (6,8) 

Auxílio-acidente   

Ótimo 0 (0,0) 0 (0,0) 

Bom 2 (2,2) 15 (9,3) 

    Médio 19 (20,4) 56 (34,6)  

    Ruim 29 (31,2) 74 (45,7) 

Péssimo 43 (46,2) 18 (11,1) 
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Aposentadoria por invalidez  !
Ótimo 0 (0,0) 2 (1,3) 

Bom 7 (7,4) 26 (16,3) 

    Médio 18 (19,1) 61 (38,1) 

    Ruim 36 (38,3) 64 (40,0) 

Péssimo 33 (35,1) 9 (5,6) 

BPC/LOAS   

Ótimo 0 (0,0) 1 (0,6) 

Bom 0 (0,0) 4 (2,5) 

    Médio 6 (6,4)  18 (11,2) 

    Ruim 25 (26,6) 74 (46,0) 

Péssimo 63 (67,0) 65 (40,4) 

Acréscimo de 25% na Aposentadoria por 
Invalidez 

  

Ótimo 0 (0,0) 0 (0,0) 

Bom 2 (2,1)  4 (2,5) 

    Médio 6 (6,4)  20 (12,3) 

    Ruim 25 (26,6) 72 (44,4) 

    Péssimo 61 (64,9) 66 (40,7) 

 

Quando associado o tempo de formado com o nível de conhecimento 

informado pelos médicos (residentes e profissionais) sobre os benefícios auxílio-

doença e aposentadoria por invalidez, foi observado que para o auxílio-doença, 

respostas entre “ruim e péssimo” foram de 41,6% entre aqueles com menos de 10 

anos de formados e de 37,7% entre os com mais de 10 anos. Os resultados entre 

“bom” e “ótimo” foram de 10,9% para os com menos de 10 anos e 18% para os 

com mais de 10 anos de formados. Já para o benefício aposentadoria por 

invalidez, respostas entre “ruim e péssimo” foram de 69% entre aqueles com 

menos de 10 anos de formados e de 43,1% entre os com mais de 10 anos e 

resultados entre “bom” e “ótimo” foram de 4,9% para os com menos de 10 anos e 

18,9% para os com mais de 10 anos de formados. Não houve associação entre o 

tempo de formado e o nível de conhecimento dos médicos em relação aos 

benefícios auxílio-doença (p =0,34) e aposentadoria por invalidez (p=0,84).  
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O estudo revelou que de 157 médicos que atendem no serviço público, 70% 

têm uma demanda de até 30% de solicitações de atestados médicos para o INSS 

na sua rotina. 

Aproximadamente 50% dos médicos (residentes e profissionais) 

consideraram-se “mais ou menos seguros” em emitir atestados médicos com fins 

de auxílio-doença, enquanto 33% acharam-se “seguros” ou “muito seguros” e 18% 

“inseguros” ou “muito inseguros”.  

Entre os estudantes, quase 74% se sentem “inseguros” ou “muito 

inseguros”, 20% “mais ou menos seguros” e 6,3% “seguros ou muito seguros” em 

emitir atestados com fins de auxílio-doença. 

Associando-se a variável “tempo de formado” com o nível de confiança na 

emissão de atestados com fins de auxílio-doença, tiveram respostas “seguro” ou 

“muito seguro” 24% dos médicos com menos de 10 anos de formados e 48% 

daqueles com mais de 10 anos de formados (p= 0,015), conforme demonstra a 

figura 1. 
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Figura 1- Associação entre o tempo de formado dos médicos da UFRN e o nível de  

confiança na emissão de atestados com fins de auxílio-doença 

 
Quase 50% dos médicos (residentes e profissionais) consideraram-se “mais 

ou menos seguros” em avaliar a capacidade laboral de pacientes em sua área de 

atuação, enquanto quase 40% entre “seguros” e “muito seguros” e 15% 

“inseguros” e “muito inseguros”. Considerando apenas os residentes, 61% 

afirmaram sentir-se “mais ou menos seguros” e 21% “inseguros” ou “muito 

inseguros” 

O estudo demonstrou que 25% dos médicos com menos de 10 anos de 

formados informaram nível de confiança em avaliar capacidade laboral de 

pacientes em sua área de atuação entre “seguro” e “muito seguro” e 18% entre 

“inseguro” e “muito inseguro”. Entre aqueles com mais de 10 anos, 61% disseram 

sentir-se “seguros” ou “muito seguros” e 10% “inseguros” ou “muito inseguros” (p< 

0,0001), conforme demonstra a figura 2. 
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Figura 2- Associação entre o tempo de formado dos médicos da UFRN e o nível de  

confiança em avaliar capacidade laborativa de pacientes em sua área de atuação 

  

A Tabela 2 mostra os itens que estudantes e médicos consideraram 

imprescindíveis para a elaboração de um atestado com fins de perícia médica do 

INSS. Os dois grupos consideraram a informação sobre o estado atual da doença 

e a divulgação do Código Internacional de Doenças (CID10) como os itens mais 

relevantes, enquanto a sugestão de aposentadoria por invalidez, o de menor 

relevância. 
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Tabela 2. Itens considerados imprescindíveis pelos estudantes e médicos 
(residentes e profissionais) da UFRN, para elaboração de atestados médicos para o INSS.  

Opções de respostas Estudantes Médicos 

! n (%) n (%) 

CID 10 73 (77) 69 (86) 

Estado atual da doença 86 (91)  72 (90) 

Tempo de diagnósticos de  

Doenças /seqüelas 

66 (69) 54 (68) 

Nome/tipo da doença/acidente/ 

Seqüelas 

59 (62) 58 (73) 

Informar o tipo de procedimento 
cirúrgico realizado 

67 (71) 52 (65) 

Informar a data do procedimento 
cirúrgico realizado 

64 (67) 45 (56) 

Informar o tipo de tratamento proposto 61 (64) 60 (75) 

Sugestão de prazos definidos de 
afastamentos 

45 (47) 24 (30) 

Sugestão de readaptação de função 30 (32) 23 (29) 

Sugestão de afastamentos por tempo 
indeterminado 

19 (20) 15 (19) 

Sugestão de aposentadoria por 
invalidez 

17 (18) 06 (8) 

 
 
DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: 

 

Este estudo mostrou um perfil geral do conhecimento de médicos 

(residentes e preceptores) e estudantes do internato do curso de medicina da 

UFRN sobre o tema pericia médica previdenciária. A literatura vem reconhecendo 

a importância do uso de questionários na forma de auto-avaliação (self 

assessment) para a identificação de áreas ou conteúdos que necessitam de 

aprimoramentos no ensino. Nesse tipo de avaliação, o sujeito faz um julgamento 

subjetivo sobre sua capacidade ou confiança em determinadas habilidades ou 

conhecimentos3,11, que nos fornece informações relevantes. 

Dessa forma, foi possível observar que existem lacunas que vão desde o 

pouco conhecimento sobre os tipos de benefícios por incapacidade concedidos 
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pelo INSS, até divergências sobre os itens necessários para a elaboração 

adequada de um atestado médico.  

O estudo revelou que estudantes e médicos conhecem pouco sobre os 

benefícios por incapacidade concedidos pelo INSS e que, no caso dos médicos, o 

tempo de formado também não influenciou significativamente no conhecimento 

sobre os benefícios de maior demanda nos atendimentos da perícia médica do 

INSS (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez). Consideramos que este 

resultado repercute de forma negativa e preocupante no elo de comunicação entre 

o médico e seu paciente, no sentido do melhor esclarecimento das questões 

referentes à previdência social, perícia médica e direitos a benefícios relacionados 

a doenças e outras condições de saúde. 

No Brasil, em fóruns de discussão de médicos peritos, são frequentes os 

comentários sobre o pouco conhecimento dos médicos, em geral, sobre perícia 

médica previdenciária e especialmente acerca dos benefícios por incapacidade 

avaliados pela perícia do INSS. Atuando como perito médico previdenciário, 

observamos, em alguns atestados, recomendações que não são coerentes com o 

tipo de benefício pleiteado. Por outro lado, ouvimos de médicos assistentes 

questionamentos sobre condutas adotadas pela perícia médica, frente a algumas 

situações onde estes acreditavam que poderiam ter tido outro desfecho.  

A literatura, por outro lado, dispõe de poucos estudos abordando o tema 

entre médicos e estudantes, apesar da sua importância na prática médica. 

Estudos na Alemanha demonstraram que a introdução de temas desta natureza 

na graduação de medicina promoveu maior conscientização dos estudantes, 

ajudando a identificar conceitos básicos para realização de atos médicos 

relacionados ao sistema de seguridade social e maior conexão com a prática 

clínica. 4, 14,17 

A pesquisa mostrou que médicos que atuam na rede pública de saúde têm 

uma demanda significativa de solicitações de atestados para o INSS durante sua 

rotina de atendimento. Este fato sustenta a informação de altos índices de perícias 

médicas realizadas na Previdência Social.e O atestado médico é peça 

fundamental na avaliação e decisão médico-pericial previdenciária, pois o médico 
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assistente é o profissional de confiança do paciente e conhece a história da sua 

doença, e seu estado atual. Assim sendo, este tem condições de estabelecer 

diagnósticos e prognósticos que podem ajudar o perito médico previdenciário a 

concluir o seu laudo. Estudos têm mostrado que o atestado médico tem forte 

influência nos julgamentos de médicos peritos da previdência social em relação ao 

direito a benefícios por incapacidade.15,16 Não encontramos estudos sobre o 

assunto no Brasil, mas acreditamos que este o atestado médico tem um impacto 

importante na relação médico-paciente-perito também em nosso meio. 

O estudo mostrou que entre os médicos, somente um terço relatou 

confiança em emitir atestados médicos com fins do benefício auxílio-doença e 

cerca de 40% em avaliar capacidade laborativa de pacientes em sua área de 

atuação. Esta percepção parece melhorar naqueles com um maior tempo de 

formados. Um estudo sueco, avaliando 4019 médicos, mostrou que médicos 

generalistas tiveram maiores dificuldades em relação à certificação de doenças 

quando comparados aos especialistas em medicina interna e cirurgia.10 Outro 

estudo envolvendo 673 médicos generalistas e 149 ortopedistas também 

demonstrou que os primeiros tiveram maior dificuldade neste tipo de avaliação2. 

Uma limitação do nosso estudo foi a não estratificação em generalistas e 

especialistas, visto que foi realizado em hospitais terciários, onde praticamente 

não há generalista. Assim, não foi possível avaliar se a especialização também 

pode influenciar neste manejo de atestados médicos em nosso meio. 

Estudo recente mostrou que, apesar de alguns médicos se considerarem 

capacitados a emitir atestados e avaliar capacidade ao trabalho dos pacientes, 

vários de seus atestados, quando analisados, foram considerados de má 

qualidade por médicos peritos. A maioria dos médicos afirmou necessitar de 

treinamento para lidar com certificação de doenças, em aspectos como avaliação 

da capacidade laboral, tempo de afastamento e informações sobre o sistema de 

seguro social.9 Entre as justificativas apontadas pelos médicos sobre as 

dificuldades quanto à emissão de atestados, estão questões do mercado de 

trabalho com falta de tempo, recursos limitados para o cuidado com pacientes e a 

falta de gestão e apoio ao seu trabalho.7  
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Estudos também apontam que relação conflituosa que se impõe entre o 

médico e o paciente, onde o primeiro tem como objetivos diagnosticar, tratar e 

confortar ao paciente, também seria um fator que traz dificuldade a este na 

emissão de atestado. O médico pode sentir-se constrangido ao elaborar o 

atestado, fazendo-o de maneira que satisfaça o paciente que pleiteia o benefício, 

para evitar conflitos, algumas vezes pela própria falta de conhecimento e 

treinamento não adquiridos na sua formação.1,6,8  

Estudo do Reino Unido, com 51 médicos residentes de diversas 

especialidades, demonstrou que 55% deles se diziam inseguros em avaliar a 

capacidade laboral de pacientes, 79% diziam não ter conhecimentos sobre a 

emissão de atestados médicos e 66% informavam não ter recebido qualquer 

treinamento sobre o tema durante ou após a graduação19. O estudo corrobora com 

a hipótese de que este conteúdo é pouco explorado na graduação médica, 

impactando na prática de jovens médicos assistentes.  

No Brasil, um estudo de abordagem qualitativa, desenvolvido com um grupo 

de treze médicos peritos, avaliando suas atuações no âmbito da previdência 

social, revela relatos sobre divergências existentes entre a perícia médica e a 

medicina assistencial.12 Mostra, inclusive, que a desconfiança imposta em relação 

aos periciados acaba se estendendo aos profissionais da área da saúde que, 

supostamente, podem compartilhar a intenção do segurado em obter a concessão 

do benefício. A seguir o relato do perito de sua experiência em relação aos 

atestados ou relatórios médicos emitidos pelos serviços assistenciais: 

“Olha, assistência médica... eu, rapidamente posso colecionar pra você 

dezenas de atestados onde o sujeito fala assim: hipertensão de difícil controle, 

neurose depressiva de difícil controle, epilepsia de difícil controle. Então, todo 

atestado que ele traz aqui é tentando forçar a gente a dar o benefício pra ele”. 12 

Apesar de médicos e estudantes demonstrarem pouca confiança na 

emissão de atestados, a pesquisa mostrou que a maioria dos médicos inclui itens 

considerados imprescindíveis na elaboração de um atestado médico para perícia 

como: divulgação do estado atual da doença, informação sobre o tempo do 

diagnóstico, acidentes e seqüelas, informação sobre o tipo e datas de 
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procedimentos cirúrgicos e as propostas de tratamento. Consideramos importante 

este resultado, mesmo sabendo que nesta pergunta, os itens foram pré-

determinados no questionário, o que foi uma limitação do estudo pois estes não 

foram escolhidos livremente pelos participantes.  

 É importante ressaltar que os itens relacionados como os mais relevantes 

pelos participantes, estão em acordo com o que é recomendado pela experiência 

médico-pericial, assim como, pelo recomendado pela Resolução do CFM 

(Conselho Federal de Medicina) nº 1.851, que alterou o artigo 3º da Resolução do 

CFM nº 1.658, de 13 de fevereiro de 2002, que normatiza a emissão de atestados 

médicos e dá outras providências.g 

A necessidade dessa Resolução se dá pela importância do atestado 

médico na geração de direitos, que, às vezes, contraria normas legais e cria 

expectativas para os pacientes, além de conflitos, quando elas não se 

concretizam. A Resolução separa a finalidade dos atestados médicos, 

principalmente, para duas situações: 1) o atestado para ser usado nas empresas 

ou em outros locais; e 2) o atestado com fins de perícia médica. Nesta ultima, o 

médico assistente não pode se pronunciar, espontaneamente, quanto à 

aposentadoria, invalidez definitiva e readaptação (apenas quando solicitado a pelo 

perito ou pelo juiz), cabendo tal decisão ao médico perito. Seu atestado 

complementará o parecer do perito, a quem cabe legalmente a conclusão do tipo 

de benefício a ser concedido. 

Diante do exposto, pode-se concluir que, apesar do tema perícia médica 

previdenciária ser bastante presente na medicina assistencial, nossos resultados 

mostram, de forma geral, pouco conhecimento do tema entre médicos e 

estudantes em nosso meio. O fato de ser um tema pouco abordado durante a 

formação médica em todo o mundo certamente gera problemas de insegurança na 
                                                

g Brasil. Conselho Federal de Medicina. Resolução de nº 1.851/2008 de 14 de agosto de 2008. 
Altera o art. 3º da Resolução CFM nº 1.658, de 13 de fevereiro de 2002, que normatiza a emissão 
de atestados médicos e dá outras providências. Diário oficial da União, Brasília (DF); 2008 ago 18; 
Seção I: 256 
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prática dos futuros médicos. Acreditamos que a introdução do tema de forma 

sistemática e longitudinal nos cursos de graduação em medicina, possa melhorar 

o nível de confiança dos egressos tronando-os minimamente capacitados para 

lidar com situações desta natureza na área assistencial. 
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5. APLICAÇÕES PRÁTICAS NA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
SAÚDE 

 

O objetivo maior do curso de mestrado Profissional em Ensino na Saúde é 

prover a formação de professores e preceptores para a docência, fornecendo 

instrumentos para que possam refletir e ampliar suas práticas de forma adequada 

ao atual contexto da formação em saúde. Assim, acreditamos que os resultados 

do nosso estudo sejam de extrema relevância para suscitar a discussão junto à 

coordenação do curso e o Núcleo Docente Estruturante sobre as lacunas na 

formação dos estudantes de medicina da UFRN e sobre o impacto que a 

introdução de temas como este poderão ter sobre a atuação do egresso.  

A contribuição deste estudo, em curto prazo, será principalmente na 

reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) na UFRN iniciado neste 

semestre 2015.1 na perspectiva das novas Diretrizes Curriculares Nacionais 2014.  

Nossa proposta seria introduzir o tema Perícia Médica Previdenciária em alguns 

períodos ao longo do curso, em complexidade crescente, utilizando metodologias 

centradas no estudante. Uma das propostas seria a ampliação do foco da 

disciplina de Medicina Legal introduzindo a perícia médica no seu sentido mais 

amplo, contextualizando com a prática. Adicionalmente, a sistematização da 

discussão do tema nos vários rodízios do internato, consideramos ser 

fundamental, visto que, neste momento, o estudante vivencia a prática médica nas 

diversas áreas. No entanto, entendemos que não basta introduzir aulas 

expositivas e que a utilização de metodologias ativas centradas no estudante, 

poderá ser uma estratégia mais adequada para ensinar temas mais áridos na 

visão de médicos e estudantes. Neste sentido, uma breve experiência nos 

fortaleceu quando realizamos, durante o semestre 2014.2, um estudo piloto, 

apresentado no item 7 desta dissertação, usando este tipo de modelo de 

intervenção, que motivou os participantes e que poderá ser aplicado e aprimorado 

ao longo de sua implantação no curso de Medicina da UFRN. 

Em médico prazo esperamos consolidar este tema na formação médica do 

curso de medicina da UFRN e assim, melhorar a percepção e manejo dos futuros 
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médicos sobre as questões relacionadas à perícia médica, tendo a oportunidade 

de, minimamente, orientar os pacientes quanto aos seus direitos previdenciários.  
A publicação do nosso estudo em periódico indexado poderá contribuir 

estimulando o meio científico a estudar a realidade de estudantes e médicos no 

tocante a este tema, assim como à adesão de outras escolas à nossa proposta. 
 Em longo prazo, o impacto dessas ações deverá se refletir na sociedade, 

onde se espera especialmente ocorrer uma maior concordância e colaboração 

entre médicos assistentes e médicos peritos. Entendemos que a qualidade e 

quantidade de informações contidas nos atestados médicos direcionados à 

perícia, são fundamentais para que as decisões da perícia médica previdenciária 

sejam melhor fundamentadas, mais justas, reduzindo os conflitos existentes entre 

peritos e periciados e havendo uma menor demanda nas esferas judiciais. A 

capacitação dos futuros médicos para o desempenho de sua função de forma 

mais segura, certamente irá beneficiar os pacientes não somente no aspecto 

biomédico, como também no campo social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

42 
 

6. REFERÊNCIAS 
 

1. Brasil. Presidência da República, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 
nº 10.876 de 02 de junho de 2004. Cria a Carreira de Perícia Médica da 
Previdência Social, dispõe sobre a remuneração da Carreira de 
Supervisor Médico-Pericial do Quadro de Pessoal do Instituto Nacional 
do Seguro Social - INSS e dá outras providências. [Internet]. Brasília, 
DF; 2004. [acesso em 2015 mar. 31]. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.876.htm.!
!

2. Vilela JRPX, Epiphanio EB. Perícias – Generalidades. In: Epiphanio EB, 
Vilela JRPX. Perícias médicas: teoria e prática. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan; 2009. p. 3-12. 

!
3. Brasil. Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Diário Oficial 
União. Brasília (DF); 1991 jul 25; Seção I: 14814!

 
4. Brasil. Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de 

Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Diário Oficial 
União, Brasília (DF); 1991 jul 25; Seção I: 14813 
 

5. Brasil. Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de 
Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Diário Oficial 
União, Brasília (DF); 1991 jul 25; Seção I: 14815 
 

6. Brasil. Decreto no 6.214, de 26 de setembro de 2007. Regulamenta o 
benefício de prestação continuada da assistência social devido à pessoa 
com deficiência e ao idoso de que trata a Lei no 8.742, de 7 de 
dezembro de 1993, e a Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003, acresce 
parágrafo ao art. 162 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e dá 
outras providências. Diário Oficial União, Brasília (DF); 2007 set 28; 
Seção I: 16 

 
7. Ministério da Previdência Social. Sistema Único de Informações de 

Benefícios (SUIB) [software]. Brasília (DF); 2014.  
 

 
8. Epiphanio EB.  Documentos médicos. In: Epiphanio EB, Vilela JRPX. 

Perícias médicas: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 
2009. p. 59-64. 



 

43 
 

 
9. Nazima TSM, Santos FEB, Morais SSL. Perito médico x médico 

assistente: parceiros ou oponentes? Conselho Regional de Medicina do 
Amapá [acesso em 21 jan 2013]. Disponível em www.crmap.cfm.org.br 

 
10. Melo MPP, Assunção AA. A Decisão Pericial no Âmbito da Previdência 

Social.   Rev. Saúde Coletiva. 2003; 13(2): 105-127. 
 
11. Löfgren A, Hagberg J, Alexanderson K. What physicians want to learn 

about sickness certification: analyses of questionnaire data from 4019 
physicians. BMC Public Health. 2010; 10:61 

 
12. Gerner U, Alexanderson K. Issuing sickness certificates: a difficult task 

for physicians: a qualitative analysis of written statements in a Swedish 
survey. Scand J Prim Health Care. 2009; 37(1): 57-63. 

 
13. Letrilliart L, Barrau A. Difficulties with the sickness certification process in 

general practice and possible solutions: a systematic review. Eur J Gen 
Pract. 2012; 18(4):219-28. 
 

14. Foley M, Thorley K, Denny M. The sick note: a qualitative study of 
sickness certification in general practice in Ireland. Eur J Gen Pract. 
 2012;18(2):92-9. 

 

15. Alexander VR. Audit of hospital doctor training in sick note certification. 
Occup Med (Lond). 2012; 62(8):595-9. 

16. Seidel HJ, Schochat T. The social security system as a topic in medical 
education: own experiences and description of students contribution 
[resumo]. Gesundheitswesen. 2001; 63(7): 440-446. 

 
17. Strebl H, Weber A, Lehnert G. Providing practice-oriented social 

medicine in medical education--a lecture concept [resumo]. 
Gesundheitswesen. 1995; 57(7): 407-410. 

 
18. Behmann M, Bisson S, Walter U. Social medicine in medical 

faculties: realization of the topic in the speciality “social medicine, 
occupational health” [resumo]. Gesundheitswesen. 2001; 73(12): 853-
859. 

 
19. Munõz D, Gianvecchio V, Miziara I. Especialidades Médicas - Medicina 

legal e perícias Médicas. Rev Med (São Paulo). 2012; 91(ed. esp.): 45 
 

 



 

44 
 

7. PRODUÇÕES 

 

Estudo Piloto – Mini-curso: “Perícia Médica Previdenciária: o que o 
médico precisa saber?” 

Baseado nas demandas encontradas com o resultado do questionário: 

“Perícia médica previdenciária e o Atestado médico”, aplicado em nosso estudo, 

foi desenvolvida uma intervenção, que denominamos “estudo-piloto”, na forma de 

um mini-curso teórico prático, dirigido ao mesmo público-alvo com o título “Perícia 
Médica Previdenciária: o que o médico precisa saber?”. Todos os indivíduos 

que responderam o questionário foram convidados, via e-mail, e panfletos foram 

colocados nos dois hospitais UFRN. Participaram do curso 27 pessoas, sendo 08 

médicos residentes, 08 médicos preceptores/professores e 11 estudantes do 

internato. Muitos dos convidados justificaram a ausência de forma verbal ou via 

email, alegando incompatibilidade entre o horário do curso e suas atividades 

profissionais/acadêmicas.  

O mini-curso foi ministrado por este autor (Fotos- APÊNDICE IV), perito do 

INSS há nove anos, com auxílio de dois convidados, também peritos da 

Previdência Social. O curso foi desenvolvido no Auditório do Hospital Universitário 

Onofre Lopes em Natal-RN, durante um período de cinco horas (13:30h às 

18:30h), utilizando-se metodologia predominantemente ativa, abordando situações 

relacionadas aos itens do questionário do nosso estudo.  

Os participantes foram divididos em quatro grupos e cada grupo recebeu 

um caso-problema, envolvendo situações onde o paciente solicitava ao médico 

assistente, ao final da consulta, um atestado para a perícia médica do INSS. Em 

cada caso, o grupo recebia um check-list onde deveria manifestar-se, em um 

primeiro momento, como o médico assistente e depois como médico perito.  

Os grupos tinham que elaborar um atestado médico e expor suas respostas 

aos quesitos direcionados ao médico perito usando flipsharts. Em cada caso, 

estavam implícitos os principais tipos de benefícios previdenciários com 

necessidade de perícia médica (Auxílio-doença, Aposentadoria por invalidez, 
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Auxílio-acidente e Benefício de Prestação Continuada). Os grupos exercitavam os 

princípios da aprendizagem de adultos escolhendo um dos componentes para 

coordenador, um componente para controlar o tempo da atividade e um para 

apresentar suas respostas ao grande grupo. Após as apresentações, os 

participantes tinham a oportunidade de relatar suas experiências e apresentar 

suas maiores dificuldades, com algumas intervenções por parte dos organizadores 

do curso. 

Numa segunda parte do curso, os coordenadores fizeram uma 

apresentação dos conteúdos mais relevantes do tema, sempre fazendo 

apontamentos para os casos apresentados, no sentido de melhor sedimentar o 

conhecimento.  

Ao final, uma pesquisa de satisfação mais direcionada à metodologia 

utilizada foi feita entre os participantes, através do preenchimento de um 

questionário (APÊNDICE III) composto por 14 questões. Esta revelou que 74% 

dos participantes consideraram “ótima” e 26% consideraram “boa” a metodologia 

empregada no curso. Em relação ao grau de esclarecimento dos participantes 

sobre os principais tipos de benefícios por incapacidade concedidos pelo INSS, 

vimos que 81% dos participantes consideraram esclarecidas a maior parte de suas 

dúvidas, enquanto que 11% totalmente esclarecidas. Em relação à emissão 

atestados médicos, 74% dos participantes tiveram a maior parte de suas dúvidas 

esclarecidas e 22% consideraram suas dúvidas totalmente esclarecidas. Por fim, a 

quase totalidade dos participantes (96%) considerou o tema extremamente 

relevante para o curso de medicina. 

Esta experiência revelou que a introdução de uma intervenção pedagógica, 

utilizando-se de uma metodologia predominantemente ativa, parece ter sua 

importância no aumento da percepção e ao mesmo tempo, na motivação dos 

participantes em relação ao tema Perícia Médica Previdenciária.  

Sabemos da limitação dos resultados e interpretações encontrados após 

esta intervenção, em virtude do pequeno número de participantes, mas 

acreditamos que se aplicado a um público maior e de forma sistematizada, poderá 
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ser um passo importante para consolidar a forma de inclusão deste tema no 

currículo das escolas médicas.  
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8. APÊNDICES 

8.1. APÊNDICE I – Termo de consentimento livre e esclarecido – 
TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: “Perícia Médica 

Previdenciária: como incluí-la no curso médico?”, que tem como pesquisador 

responsável José Hilton Nogueira Júnior. 

Esta pesquisa pretende contribuir para mudar a realidade atual dos nossos 

egressos, com a sedimentação de conteúdos que vão além de conhecimentos 

técnico-biológicos, mas que passam por responsabilidade social envolvendo todos 

os aspectos da atenção à saúde, mais especificamente em relação a questões 

relacionada à Perícia Médica Previdenciária. Servirá como ponto de partida para 

que o tema perícia médica previdenciária possa ser introduzido de forma 

sistemática no curso médico. Além disso, espera-se que ocorra uma maior 

motivação por parte dos estudantes a estudar cada vez mais sobre o tema perícia 

médica, inclusive, despertando maiores interesses para atuação nesta área 

específica da medicina. Desejamos também que ocorra uma melhora na qualidade 

dos atestados médicos e ao mesmo tempo, melhora nas avaliações periciais dos 

pacientes que se apresentam à previdência social. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é que o tema Perícia Médica 

Previdenciária é, sabidamente, pouco explorado durante a formação médica, seja 

na graduação ou na residência medica/ especialização, apesar de ser um assunto 

extremamente relevante no dia a dia do médico. Caso você decida participar, você 

deverá responder um questionário específico sobre o tema Perícia Médica 

Previdenciária a fim de que possamos obter um diagnóstico em relação ao grau de 

conhecimento e experiências de médicos e estudantes de medicina da UFRN 

sobre o mesmo. O questionário será composto de 11 questões e você, 

provavelmente, não levará mais do que 10 minutos para responder. Você terá sua 

identidade mantida em total sigilo, após o preenchimento do questionário a fim de 
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evitar a exposição do entrevistado, pois poderá existir um pequeno risco de que se 

sinta um pouco constrangido durante o preenchimento do questionário, como por 

exemplo, pode se dever ao não entendimento do item perguntado ou ao 

desconhecimento a cerca do assunto questionado. Com finalidade de minimizar 

esse evento as dúvidas poderão ser tiradas com o responsável pelo fornecimento 

do questionário.  

Após esta primeira etapa, você será convidado a participar de um curso 

teórico-prático no modelo de workshop com um conteúdo inteiramente voltado 

para o tema perícia médica previdenciária e a prática da elaboração de atestados 

médicos. 

Nesta segunda etapa (intervenção), você poderá sentir-se um pouco 

desconfortável ou inseguro durante as aulas práticas com envolvimento de 

metodologia ativa, onde terá que expor suas opiniões sobre determinadas 

situações práticas envolvendo o tema perícia médica, porém mais uma vez 

informo que este fato será minimizado, pois um instrutor estará a sua inteira 

disposição para dúvidas e as situações apresentadas serão completamente 

hipotéticas, não exigindo de você a exposição de alguma prática médica realizada 

por você em sua rotina diária. Você terá como benefício o fato de ter a 

oportunidade de participar de um curso inteiramente gratuito sobre um tema 

inovador e de extrema importância na prática médica e que ainda não faz parte da 

grade curricular do curso de medicina. 

Em caso de algum problema que você possa ter, relacionado com a 

pesquisa, você terá direito a assistência gratuita que será prestada pelo 

Pesquisador responsável José Hilton Nogueira Júnior e o mesmo irá prestar 

quaisquer esclarecimentos. 

 Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando 

para José Hilton Nogueira Júnior através do telefone 84-88399475. Você tem o 

direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. Também terá o direito de se 

recusar a responder as perguntas que lhe cause constrangimento de qualquer 

natureza 
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Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados 

apenas em congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de 

nenhum dado que possa lhe identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa 

pesquisa em local seguro e por um período de 5 anos. 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será 

assumido pelo pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, 

você será indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra 

com o pesquisador responsável José Hilton Nogueira Júnior. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os 

dados serão coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos 

e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa: ”Perícia Médica Previdenciária: como incluí-la 

no curso médico?”, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas 

em congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me 

identificar. 

 

 Natal,  
 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 
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8.2. APÊNDICE II - Questionário: “Perícia Médica Previdenciária e o 
Atestado Médico” 

 

1. Em qual esfera de atuação você se encontra? 
(    ) Médico 
(    ) Médico Residente/Especialização em curso 
(    ) Estudante de graduação 

 
2.  Há quanto tempo você concluiu o curso de Medicina? Se ainda for 

estudante, responda NA (não se aplica) 
(    ) 0 a 2 anos 
(    ) 3 a 5 anos 
(    ) 6 a 10 anos 
(    )10 a 15 anos 

      (    ) > 15 anos 
(    ) NA (Não se aplica) 

 
3.  Qual o seu grau de conhecimento em relação aos seguintes tipos de 

Benefícios por Incapacidade concedidos pelo INSS? 
 
Benefícios    Ótimo       Bom  Regular   Ruim Péssimo Ótimo 
Auxílio-doença o  o  o  o  o  o  

Auxílio-acidente o  o  o  o  o  o  

Aposentadoria por invalidez o  o  o  o  o  o  

Benefício de prestação 
continuada/Lei Orgânica da 
Previdência Social (BPC/LOAS)  

o  o  o  o  o  o  

 
Acréscimo de 25% na 
aposentadoria por invalidez 

o  o  o  o  o  o  

 
Isenção de imposto de renda 
 

o  o  o  o  o  o  
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4. Como você se sentiria caso tivesse que avaliar a capacidade laboral de 
um paciente da sua especialidade (caso seja especialista em alguma 
área), ou como médico de formação geral (caso não tenha 
especialidade)? Se for estudante, responda como médico de formação 
geral. 

 
 (    ) Muito seguro 
 (    ) Seguro 
 (    ) Mais ou menos seguro 
 (    ) Inseguro 
 (    ) Muito inseguro 

 
5. Qual o percentual de solicitação de Atestado Médico para o INSS por 

parte de seus pacientes durante sua rotina diária de atendimento no 
SERVIÇO PÚBLICO? 
(    ) 0 a 10% 
(    ) 11 a 30% 
(    ) 31 a 50% 
(    ) 51 a 70% 
(    ) > 70% 

 
 

6. O quanto se sente seguro ao fazer um Atestado Médico para fins de 
“Auxílio-Doença”? 

 
 

 (    ) Muito seguro 
 (    ) Seguro 
 (    ) Mais ou menos seguro 
 (    ) Inseguro 
 (    ) Muito inseguro 
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7.  Qual seu nível de conhecimento em relação ao que determina o Código 
de Ética Médica para fins de elaboração de Atestados Médicos? 

 
 (    ) Ótimo 
 (    ) Bom 
 (    ) Médio 
 (    ) Ruim  
 (    ) Péssimo 

 
8.  Quando diante de pacientes com doenças ou sequelas potencialmente 

incapacitantes, você costuma questioná-los ou orientá-los sobre sua 
situação junto ao INSS para que possa requerer um possível benefício 
por incapacidade? 

 
(    ) Sim 

      (    ) Não 
 

9.  Marque o que você considera imprescindível na elaboração de seus 
atestados para o INSS: 
Obs: Você poderá marcar um ou mais itens 

 
(    ) Informação do CID 10 
(    ) Sugestão de prazos definidos de afastamento 
(    ) Sugestão de afastamento por tempo indeterminado 
(    ) Sugestão de aposentadoria por invalidez 
(    ) Sugestão de readaptação de função 
(    ) Informação do nome/tipo da doença/acidente/seqüela 
(    ) Informação sobre o tipo de procedimento cirúrgico realizado 
(    ) Informação sobre a data do procedimento cirúrgico realizado 
(    ) Informação do tempo de diagnóstico da doença/seqüelas 
(    ) Informação do estado atual da doença 
(    ) Informação do tipo de tratamento proposto 
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8.3. APÊNDICE III – Fotos do Mini-Curso: 

 

 

                

                   

 

8.4. APÊNDICE IV – Questionário: Satisfação em relação ao mini-curso 
“Perícia Médica Previdenciária: o que o médico precisa saber” 

 

O questionário aplicado, apresentado a seguir refere-se ao seu grau de 

satisfação com o Curso de Capacitação denominado: "Perícia Médica 

Previdenciária: o que o médico precisa saber", realizado no dia 23/10/2014. Você 

não precisa se identificar e sua resposta será muito importante para nós que 

desenvolvemos o curso e pretendemos aplicá-lo em outras ocasiões no curso 

médico da UFRN. 
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1. O método de divulgação do curso foi: 
 

(    ) Péssimo 
(    ) Ruim 
(    ) Regular 
(    ) Bom 
(    ) Ótimo 
 
2.  A carga horária do curso foi: 
(    ) Insuficiente 
(    ) Satisfatória 
(    ) Excessiva 
 
3. A metodologia de ensino utilizada foi : 

 
(    ) Péssima 
(    ) Ruim 
(    ) Regular 
(    ) Boa 
(    ) Ótima 

 
4.  O ambiente onde foi desenvolvido o curso foi: 
(    ) Péssimo 
(    ) Ruim 
(    ) Regular 
(    ) Bom 
(    ) Ótimo 
 
 
5.  Os materiais e ferramentas utilizados para exposição do curso foram: 

 
(    ) Péssimos 
(    ) Ruins 
(    ) Regulares 
(    ) Bons 
(    ) Ótimos 
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6. O domínio do assunto pelo palestrante foi considerado: 

 
(    ) Péssimo 
(    ) Ruim 
(    ) Regular 
(    ) Bom 
(    ) Ótimo 

 
7. As dúvidas que você tinha sobre os principais tipos de benefícios por 

incapacidade foram: 
(    ) Totalmente esclarecidas 
(    ) A maior parte esclarecidas 
(    ) Mais ou menos esclarecidas 
(    ) Pouco esclarecidas 
(    ) Nada esclarecidas 

 
8. As dúvidas que você tinha sobre a emissão de Atestados Médicos foram: 

 
(    ) Totalmente esclarecidas 
(    ) A maior parte esclarecidas 
(    ) Mais ou menos esclarecidas 
(    ) Pouco esclarecidas 
(    ) Nada esclarecidas 
 
9.  Em sua opinião, o conteúdo apresentado pode ser considerado para o 

curso médico: 
 

(    ) Extremamente relevante 
(    ) Relevante 
(    ) Mais ou menos relevante 
(    ) Pouco relevante 

      (    ) relevante 
 
 



 

56 
 

10.  Durante a sua graduação, a abordagem deste tipo de conteúdo pela 
preceptoria ocorreu de forma: 

 
(    ) Muito frequente 
(    ) Frequente 
(    ) Mais ou menos frequente 
(    ) Pouco frequente 
(    ) Nunca ocorreu 
 
11. *Responda somente se já tiver feito ou estiver em curso uma Residência 

Médica: 
Durante sua Residência Médica, a abordagem deste tipo de conteúdo 
pela preceptoria, ocorreu de forma: 

 
(    ) Muito frequente 
(    ) Frequente 
(    ) Mais ou menos frequente 
(    ) Pouco frequente 
(    ) Nunca ocorreu 
 
 
12.  Que bom que: 

 
 
 

13. Que tal que: 
 
 
 

14. Que pena que: 
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9. ANEXOS 

9.1. ANEXO I – Aprovação pelo Comitê de Ética 
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9.2. ANEXO II - Instruções aos autores para publicação na Revista 
de Saúde Pública (RSP)  

Artigos Originais 

Incluem estudos observacionais, estudos experimentais ou quase-experimentais, 
avaliação de programas, análises de custo-efetividade, análises de decisão e 
estudos sobre avaliação de desempenho de testes diagnósticos para triagem 
populacional. Cada artigo deve conter objetivos e hipóteses claras, desenho e 
métodos utilizados, resultados, discussão e conclusões. 

Incluem também ensaios teóricos (críticas e formulação de conhecimentos 
teóricos relevantes) e artigos dedicados à apresentação e discussão de aspectos 
metodológicos e técnicas utilizadas na pesquisa em saúde pública. Neste caso, o 
texto deve ser organizado em tópicos para guiar os leitores quanto aos elementos 
essenciais do argumento desenvolvido. 

Recomenda-se ao autor que antes de submeter seu artigo utilize o "checklist" 
correspondente: 

• CONSORT: checklist e fluxograma para ensaios controlados e 
randomizados 

• STARD : checklist e fluxograma para estudos de acurácia diagnóstica 
• MOOSE : checklist e fluxograma para meta-análise 
• QUOROM: checklist e fluxograma para revisões sistemáticas 
• STROBE: para estudos observacionais em epidemiologia 

Informações complementares: 

• Devem ter até 3.500 palavras, excluindo resumos, tabelas, figuras e 
referências. 

• As tabelas e figuras, limitadas a 5 no conjunto, devem incluir apenas os 
dados imprescindíveis, evitando-se tabelas muito longas. As figuras não 
devem repetir dados já descritos em tabelas. 

• As referências bibliográficas, limitadas a cerca de 25, devem incluir apenas 
aquelas estritamente pertinentes e relevantes à problemática abordada. 
Deve-se evitar a inclusão de número excessivo de referências numa 
mesma citação. Citações de documentos não publicados e não indexados 
na literatura científica (teses, relatórios e outros) devem ser evitadas. Caso 
não possam ser substituídas por outras, não farão parte da lista de 
referências bibliográficas, devendo ser indicadas nos rodapés das páginas 
onde estão citadas. 

Os resumos devem ser apresentados no formato estruturado, com até 300 
palavras, contendo os itens: Objetivo, Métodos, Resultados e Conclusões. 
Excetuam-se os ensaios teóricos e os artigos sobre metodologia e técnicas 
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usadas em pesquisas, cujos resumos são no formato narrativo, que, neste caso, 
terão limite de 150 palavras. 

A estrutura dos artigos originais de pesquisa é a convencional: Introdução, 
Métodos, Resultados e Discussão, embora outros formatos possam ser aceitos. A 
Introdução deve ser curta, definindo o problema estudado, sintetizando sua 
importância e destacando as lacunas do conhecimento que serão abordadas no 
artigo. As fontes de dados, a população estudada, amostragem, critérios de 
seleção, procedimentos analíticos, dentre outros, devem ser descritos de forma 
compreensiva e completa, mas sem prolixidade. A seção de Resultados deve se 
limitar a descrever os resultados encontrados sem incluir 
interpretações/comparações. O texto deve complementar e não repetir o que está 
descrito em tabelas e figuras. A Discussão deve incluir a apreciação dos autores 
sobre as limitações do estudo, a comparação dos achados com a literatura, a 
interpretação dos autores sobre os resultados obtidos e sobre suas principais 
implicações e a eventual indicação de caminhos para novas pesquisas. Trabalhos 
de pesquisa qualitativa podem juntar as partes Resultados e Discussão, ou 
mesmo ter diferenças na nomeação das partes, mas respeitando a lógica da 
estrutura de artigos científicos. 

Comunicações Breves - São relatos curtos de achados que apresentam 
interesse para a saúde pública, mas que não comportam uma análise mais 
abrangente e uma discussão de maior fôlego. 

 

Informações complementares 

• Devem ter até 1.500 palavras (excluindo resumos tabelas, figuras e 
referências) uma tabela ou figura e até 5 referências. 

• Sua apresentação deve acompanhar as mesmas normas exigidas para 
artigos originais, exceto quanto ao resumo, que não deve ser estruturado e 
deve ter até 100 palavras. 
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