
PERÍCIA MÉDICA FEDERAL NÃO IRÁ RETORNAR
À ATIVIDADE PRESENCIAL NO DIA 14/09

ANMP

A ANMP informa a categoria que o primeiro resultado das vistorias realizadas nas APS do INSS ,dentro do

cronograma de retorno gradual e seguro das atividades presenciais, mostrou que apenas 12 das mais de 800

APS com serviço de Pericia médica no país foram aprovadas. TODAS as outras agências, representando mais

de 1500 consultórios de Pericia médica, apresentaram pelo menos uma grave inconsistência que impede o

retorno da categoria a partir dessa segunda-feira, 14/09/20.

As 12 agências aprovadas são de pequeno ou médio porte e localizadas no interior do país. Abrir apenas

estas agências e manter fechadas as demais é inviável do ponto de vista gerencial e operacional e causaria

potencial caos nas cidades devido a riscos de sobrecarga de demanda.

Porém, mantendo o compromisso de trabalhar para garantir o mais breve possível retorno das atividades

presenciais, a ANMP se comprometeu com o governo a colaborar na logística de novas inspeções de APS em

conjunto com os gerentes do INSS, conforme as pendências apontadas forem sendo sanadas, até que 100%

das APS estejam liberadas para atendimento ao público.

Vale lembrar que as vistorias foram feitas já com a premissa de que diversos itens do checklist não seriam

impeditivos para reabertura, sendo alvo de pactuação de recomposição no futuro. Mesmo assim, apenas 12

APS passaram na checagem.

No contexto da COVID, é essencial que as APS tenham em dia determinadas estruturas e rotinas que são

essenciais para o trabalho médico pericial e dos servidores em geral. Mesmo com todo o

alarde da pandemia, ainda tínhamos agências sem EPI até o presente, dentre diversos outros problemas. Por

isso neste momento não será possível o retorno na próxima segunda.

Enquanto isso, toda a categoria permanecerá atendendo os pedidos de antecipação remota e demais

solicitações que já vem sendo feitas ao longo da pandemia.



Portanto, na próxima segunda-feira, 14/09, a PMF permanecerá em trabalho remoto e aguardaremos as

orientações da SPMF para as novas vistorias.

O INSS anunciou que deverá abrir agências a partir do dia 14/09, mas estas não terão inicialmente o serviço

de Pericia médica presencial.

Diretoria da ANMP.
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