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Cassi e Banco do Brasil iniciam os
Exames Periódicos de Saúde (EPS) do

ano de 2016. Conheçam as novidades.

“Esse é um boletim mensal d@s diretores e conselheiros eleitos pelos associados da Caixa 
de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – Cassi. A Informação quali� cada para 

as entidades do funcionalismo e @s associados sobre o dia a dia na Gestão da Caixa de 
Assistência é fundamental para melhorar a cultura de pertencimento de todos na Cassi, 

melhorando a participação nos programas que visam Atenção Integral à Saúde e fazendo 
com que cada participante cuide da Caixa de Assistência”

“Que a Cassi, por intermédio 
da Diretoria de Saúde, in-
clua em suas prioridades 
o foco na saúde dos traba-

lhadores, visando garantir o bem-estar 
dos 115 mil funcionários e suas famílias. 
Buscar formas e programas para atuar 
na proteção de nossos trabalhadores, 
que vivem sob constante pressão e as-
sédio, é lutar pela manutenção da saúde 
e da vida, bens maiores do ser humano” 
(esse é um dos princípios dos eleitos na 
gestão da Cassi)

No Boletim - Prestando Contas Cassi 
n° 9 - fevereiro/março 2015 -, trouxemos 
informações sobre o Exame Periódico 
de Saúde, e para darmos início à reali-
zação dos exames de 2016 retornamos 
ao assunto relembrando conceitos e 
trazendo novidades para o ano.

A Cassi é a entidade de saúde que 
operacionaliza o Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCM-
SO) do funcionalismo do Banco do 
Brasil, e um dos procedimentos que faz 
parte do PCMSO é a avaliação médica 
realizada em mais de cem mil funcio-
nários da ativa.

Embora seja uma exigência legal 
conforme previsto na NR 7 do MTE, que 
determina que as empresas emitam 
anualmente ao Ministério do Trabalho 
e Emprego, o relatório sobre as condi-
ções de saúde dos seus funcionários,  
a Cassi também tem como objetivo a 
promoção e preservação da saúde dos 
trabalhadores e esse momento é uma 
excelente oportunidade para que os 
funcionários relatem aos médicos exa-
minadores os desconfortos físicos e 

mentais que estão sentindo para a me-
lhor identi� cação do problema e conse-
quente busca de solução.

Seguindo esse direcionamento do 
Convênio BB e Cassi e visando melho-
rias operacionais, nos processos do pro-
grama PCMSO, cujos custos dos exames 
são arcados pelo Banco, que contempla, 
dentre outros, o admissional, o demis-
sional, mudança de função, EPS-Che-
ck up, e ainda Acidente de Trabalho e 
afastamentos, além do PAVAS e TABAS, 
programas não obrigatórios por lei, mas 
conquistados pelos funcionários do BB, 
a Cassi busca ininterruptamente melho-
rias nos processos e conquistas na área 
da saúde para os trabalhadores.

Nessa linha, relacionamos no verso, 
alterações e melhorias nos processos já 
conquistadas e em andamento. 

LEIA MAIS NA PRÓXIMA PÁGINA



Solicitamos que as entidades sindicais e associações do funcionalismo coloquem este boletim nos seus sites e 
o divulguem eletronicamente. Ele também está disponível na seção Publicações do site www.contrafcut.org.br.

PROCESSOS 

Distribuição de guias dos 
Exames Periódicos de 
Saúde – EPS

Mamogra� a 

Formulários do PCMSO 

Resultado anual do PCMSO 

ATÉ 2014 

Impressão e 
encaminhamento por
meio de malote.

Realização de mamogra� a 
convencional.

Diversi� cados.

Consolidação dos dados e 
entrega ao BB no � nal do 
ano.

2015 

Encaminhamento
por email. 

Substituição por 
mamogra� a digital, o 
que garante a melhor 
qualidade das imagens 
com probabilidade de um 
diagnóstico mais preciso.

Mais objetivos e 
simpli� cados.

Início das parametrizações 
do sistema para agilidade 
no processo.

2016

Disponibilização no portal 
BB para impressão pelo 
funcionário, o que garante 
agilidade do processo.

Início da informatização. 

Entrega dos resultados 
no decorrer do ano, 
na medida em que os 
exames forem sendo 
realizados, garantindo o 
acompanhamento em 
tempo real.

Até o ano de 2014 eram encaminha-
das por malote às dependências do Banco 
para posterior entrega aos funcionários, 
com riscos de extravios, inclusive causando 
transtornos quando ocorriam transferên-
cias de funcionários. Em 2015 foram enca-
minhadas por e-mail para as unidades do 
banco e neste ano serão disponibilizadas 
na intranet BB. Trata-se de uma conquista 
em conjunto com a DIPES, que permitirá 
um gerenciamento pelo próprio funcio-
nário do Banco, sem riscos de extravios e 
pronta disponibilidade dos documentos.

Reforçamos que os funcionários devem 
utilizar exclusivamente essas guias para 
a realização de exames periódicos e seus 
exames complementares, não utilizando 
a carteirinha de identi� cação de associa-
do, cuidando para que esses custos sejam 
corretamente direcionados para o convê-
nio � rmado entre o BB e Cassi. Essa ação 
do funcionário garantirá que não se onere 
a nossa Caixa de Assistência, e evita o pa-
gamento pelo funcionário de coparticipa-
ções indevidas. Por isso, não se esqueça 
de levar suas guias disponíveis na intranet 
para a realização dos exames e consultas. 

As guias dos exames complementares 
e das consultas do EPS e o Atestado de Saú-
de Ocupacional (ASO) estão disponíveis no 
endereço dipes.bb.com.br, lado superior à 
direita, ícone Crachá, Você, aba Saúde. 

Quando da realização do EPS, impri-
ma o formulário do ASO em três vias e 
apresente ao médico examinador para 
preenchimento.

Ainda sobre o EPS, os dados dos exa-
mes serão digitados e disponibilizados 
para a Cassi e para o Banco assim que rea-
lizados, e não mais no � nal do ano.

Foram desenvolvidas ferramentas que 
permitirão � ltragens e seleções de dados 
de forma automatizada, com isso podere-
mos trabalhar os dados de saúde do tra-
balhador com mais e� cácia e com menor 
defasagem de tempo, e em consonância 
com a Atenção Integral à Saúde dos tra-
balhadores, oferecer ações de promoção, 
prevenção e recuperação articuladas aos 
serviços prestados no convênio Saúde do 
Trabalhador que fazem a Cassi e o BB. 

Até 2014, era disponibilizado às nos-
sas trabalhadoras o exame de mamogra� a 
convencional e, já a partir de 2015, está dis-

ponível o exame de mamogra� a digital.
Em 2016, também em conjunto com 

a DIPES, foi criada a centralização das Li-
cenças Saúde. 

O Funcionário deve encaminhar para 
a gepes2 em Brasília todo atestado mé-
dico que comprove sua necessidade de 
afastamento.

Por sua vez, a Gepes, após o procedi-
mento interno, encaminha para a centra-
lizadora da Cassi que digita os dados de 
todo o Brasil no sistema da Cassi.

Essa ação permite o melhor geren-
ciamento dos dados de afastamento, a 
de� nição de per� s epidemiológicos de 
regiões ou períodos determinados, facili-
tando a ação da Cassi, em conjunto com 
os SESMT, de implementação de progra-
mas especí� cos visando a prevenção e 
cuidados da saúde.

Orientamos o funcionário para que 
se certi� que que o atestado apresentado 
seja prontamente digitalizado e encami-
nhado a Gepes 2 pelo email:

Gepes.bsb2.licsaude@bb.com.br 

Guias para as consultas e exames complementares


