
 
 

Procedimentos - Auxílio Doença junto ao INSS 

 

A Chesf informa aos empregados que, aqueles com mais de 15 dias de 

afastamento em licença médica, seguidos ou não, decorrentes da mesma 

enfermidade ou doenças correlacionadas, verifiquem sua situação junto às 

assistentes sociais, às enfermeiras e/ou aos técnicos de enfermagem de suas 

localidades, em busca de orientações, caso haja necessidade, para solicitação 

do Benefício do Auxílio Doença, por meio do agendamento da perícia médica 

do INSS, em um dos seguintes canais de atendimento: 

• Pela internet, meu.inss.gov.br ou no 

site https://www.inss.gov.br/beneficios/auxilio-doenca/ . 

• Pelo aplicativo “Meu INSS – Central de Serviços”, baixando no celular pelo 

Google Play ou pelo App Store. 

• Pelo telefone 135 (de segunda a sábado, das 7h às 22h). 

 

Em caso de requerimento do auxílio-doença, todo o processo deverá ser 

virtual. Para quem já fez o requerimento, basta enviar o atestado médico pelo 

Portal Meu INSS. 

 

Seguem as etapas para o empregado realizar o Requerimento do Benefício 

Auxílio Doença no INSS: 

1. Informar sua licença médica imediatamente à Empresa, à equipe de 

Saúde Ocupacional de sua localidade, para controle e protocolo, mediante 

envio do atestado médico acima de 15 dias para o e-mail dos profissionais 

de saúde da sua localidade. 

2. Solicitar a Declaração do Último Dia de Trabalho para o e-

mail  gestaodepessoas@chesf.gov.br. 

3. Reunir documentos pessoais para prestar as informações necessárias 

durante a Solicitação do Benefício Auxílio Doença. 

• Atestado do médico assistente ou do médico do trabalho. 

• Comprovante de residência. 
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• Identidade (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), PIS/PASEP, Título 

Eleitoral, Certidão de Nascimento ou de Casamento. 

• Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – todas as vias que 

possuir. 

4. Realizar o Requerimento do Benefício Auxílio Doença por meio de um dos 

canais de atendimento do INSS, no período compreendido entre o 16⁰ e 

o 30⁰ dia do referido atestado médico. 

5. Acompanhar o deferimento do benefício auxílio doença pelo INSS, por 

meio da consulta nos canais de atendimento do órgão. 

6. Enviar o documento Comunicado de Decisão da Perícia Médica para a 

equipe de Saúde Ocupacional de sua localidade. 

7. Enviar o documento Extrato do Benefício e Carta de Concessão para o e-

mail  gestaodepessoas@chesf.gov.br ou para a equipe da DGCAP, 

conforme sua localidade. 

• Observações Importantes ao empregado: 

o Consultar seu contracheque para acompanhar pagamentos e 

descontos devidos, a exemplo de seguro de vida, Fachesf 

Saúde, entre outros. 

o Realizar pedido de prorrogação do benefício concedido pelo 

INSS, se necessário continuar o afastamento para tratamento, 

além do período de benefício concedido pelo INSS, por meio dos 

mesmos canais já informados. 

o Contatar a equipe de Saúde Ocupacional da sua localidade para 

a realização do Exame Médico de Retorno ao Trabalho, no 

primeiro dia útil seguinte da data final da Licença Médica INSS. 

 

Qualquer dúvida, entrar em contato com o Serviço Social e/ou demais 

profissionais da Equipe de Saúde Ocupacional de sua localidade, por meio dos 

contatos abaixo, utilizando prefixos Hicom para ligações internas na Empresa 

ou prefixos de DDD para ligações externas.
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Seguem os contatos: 

Localidade Profissional Contatos 

Paulo Afonso 

Maria Júlia (Enfermeira) 75-3282.2928 730.2928 julianc@chesf.gov.br  

Bárbara Louis (Téc. em Enfermagem) 75-3282.4834 730.4834 blouisef@chesf.gov.br  

Ednalva Ferreira (Téc. em Enf.) 75-3282.2703 730.2703 ednalvf@chesf.gov.br  

Núbia Rejane (Médica do Trabalho) 75-3282.2761 730.2761 nubiar@chesf.gov.br  

Salvador / Aracaju 

Daihan Mascarenhas (Enfermeira) 71-3281.2481 841.2481 daihanc@chesf.gov.br  

Rosana Menezes (Assistente Social) 79-3114.2124 836.2124 rosanaml@chesf.gov.br  

Eliane Cardoso (Médica do Trab.) 71-3281.2475 841.2475 elicardososales@gmail.com  

Sobradinho 

Renata Leite (Assistente Social) 74-3612.2348 741.2348 renatal@chesf.gov.br  

Lucíola Mendes (Enfermeira) 74-3612.2387 741.2387 lmendes@chesf.gov.br  

Heide (Médico do Trabalho) 74-3612.2227 741.2227 - 

Fortaleza 

Ticiana Gularte (Enfermeira) 85-3499.2186 762.2186 ticianag@chesf.gov.br  

Keyla Veruska (Assistente Social) 85-3499.2337 762.2337 keylamr@chesf.gov.br  

Ana Francisca (Médica do Trabalho) 85-3499.2172 762.2172 anafmm@chesf.gov.br  

Natal e Campina Grande 

Dilza Camara (Assistente Social) 83-2101.2310 636.2310 dilzac@chesf.gov.br  

Rita de Cassia (Téc. em Enfermagem) 84-3653.2364 636.2364 ritacn@chesf.gov.br  

Emília (Médica do Trabalho) 84-3653.2318 636.2318 - 

Rio Largo 
Nubia Martins (Assistente Social) 82 3262.3326 665.3326 nubiam@chesf.gov.br  

Alexsandra Gonçalves 82-3262.3378 662.3378 alexmg@chesf.gov.br  

Teresina 
Joise Mousinho (Enfermeira) 86-3087.2493 

750.3811 

752.2812 
joise.mousinho@fachesf.com.br  

Mª de Fátima (Médica do Trabalho) 86-3087.2888 752-2888 fatimawa@chesf.gov.br  

Sede 

Luciano Renato (Téc. em Enfermagem) 81-3229.2619 622.2619 lucianrs@chesf.gov.br  

Mª do Socorro (Téc. em Enfermagem) 81-3229.3464 622.3464 msdiniz@chesf.gov.br  

Paula Carolina (Enfermeira) 81-3229.2144 622.2144 paulacs@chesf.gov.br  

Thais Cordeiro (Assistente Social) 81-3229.3460 622.3460 thaiscs@chesf.gov.br  
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