
Administração Central do Sistema de Saúde, I.P.

Parque de Saúde de Lisboa | Edifício 16 | Avenida do Brasil, 53 | 1700-063 Lisboa | Portugal
Tel. Geral: 21 792 58 00 | Fax: 21 792 58 48 | Email: geral@acss.min-saude.pt | www.acss.min-saude.pt

Página 1 de 2

N.  6/2021/ACSS
DATA: 2021-05-20

CIRCULAR INFORMATIVA

PARA:   Hospitais EPE, SPA, Unidades Locais de Saúde e ARS, IP

ASSUNTO:Lei n.º  14/2021, de 6 de abri l  – Regime transitório para a emissão de 
atestado médico de incapacidade mult iuso para os doentes oncológicos 

A Lei n.º 14/2021, de 6 de abril1, estabelece um regime transitório para a emissão de atestado médico de 
incapacidade multiuso para os doentes oncológicos e a atribuição dos correspondentes benefícios sociais, 
económicos e fiscais previstos na lei, no contexto da pandemia da doença COVID-19.

Do conteúdo da referida lei importa reter os seguintes aspetos essenciais:

1. É instituído um procedimento especial de emissão de atestado médico de incapacidade multiuso para 
os doentes oncológicos recém-diagnosticados, com fundamento na atribuição de um grau mínimo de 
incapacidade de 60 % no período de cinco anos após o diagnóstico – Cfr. n.º 1 do artigo 2.º.

2. Este atestado médico é da responsabilidade do hospital onde o diagnóstico foi realizado, sendo 
competente para a emissão do atestado e para a confirmação do diagnóstico um médico especialista 
diferente do médico que segue o doente – Cfr. n.º 2 do artigo 2.º.

3. Os doentes oncológicos cujo diagnóstico tenha ultrapassado o período inicial de cinco anos 
beneficiam do grau de incapacidade de 60 % até à realização de nova avaliação – Cfr. n.º 3 do artigo 
2.º. 

1 https://dre.pt/home/-/dre/160893668/details/maximized 
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4. O doente com diagnóstico de doença oncológica, atestado nos termos do ponto 2, goza da atribuição 
dos correspondentes benefícios sociais, económicos e fiscais previstos na lei, dispensando-se para 
o efeito a constituição de junta médica – Cfr. Artigo 3.º.

Contudo, tendo sido suscitadas dúvidas quanto à aplicação deste diploma legal, e de modo a garantir a 
necessária uniformidade de procedimentos por parte dos diversos serviços e estabelecimentos integrados no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), e por solicitação do Gabinete do Senhor Secretário de Estado Adjunto e 
da Saúde, cumpre prestar os seguintes esclarecimentos:

1. É competente para a emissão do atestado médico de incapacidade multiuso (AMIM) um médico 
especialista diferente do médico especialista que acompanha o doente e que exerça funções no 
respetivo estabelecimento hospitalar onde o diasgnóstico foi realizado.

2. Para emissão do AMIM, é utilizado o modelo de AMIM que consta do anexo ao Despacho n.º 5110-
A/2021, de 18 de maio2, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 97, 1.º Suplemento, de 19 de 
maio, e que deve ser preenchido por médico especialista diferente do médico que segue o doente.

3. A atribuição de um grau de incapacidade de 60% é fundamentada, quer na ficha clínica do utente, 
bem como no campo das observações do AMIM, não decorrendo, automaticamente, da mera 
existência de doença oncológica recém diagnosticada.

O Presidente do Conselho Diretivo

(Victor Herdeiro)

2 https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/163728501/details/normal?p_p_auth=d4Sw48JW  
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